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Ávarp forstjóra
Lagabreyting um Fjarskiptastofu
Breytingar á lögum um Fjarskiptastofu gengu í gildi 1. júlí 2021. Við þá
breytingu var eftirlit með póstþjónustu flutt til Byggðastofnunar.
Samhliða lagabreytingunni var skipulagi stofnunarinnar breytt.
Við skipulagsbreytinguna var horft til aukinnar áherslu á netöryggi
ásamt því að búa stofnunina undir að innleiða ný heildarlög um
fjarskipti (Kóðann). Helstu áherslur skipulagsbreytingarinnar voru
aukin áhersla starfsemi á sviði netöryggissveitarinnar CERT-IS og
aukin áhersla á eftirlit með stjórnkerfi net- og upplýsingakerfa
á sviði stafræns öryggis. Auk þess var gerð sú áherslubreyting
að flytja stjórnsýslu tíðnimála í innviðasvið og efla sviðið til að
eiga samskipti við markaðsaðila um þróun og uppbyggingu
fjarskiptainnviða landsins, einkanlega 5G og ljósleiðaranet.

Markaðsgreiningar, úrlausn deilumála, neytendamál, alþjónusta
og almenn stjórnsýsla fjarskipta eru vistuð á stjórnsýslusviði.
Rekstrarsvið hefur einnig verið eflt með starfi mannauðs- og
gæðastjóra.

Ný stefnumótun og skipulag
Endurskoðun skipulags var unnin samhliða vinnu við framtíðarsýn
og stefnumótun. Framtíðarsýn Fjarskiptastofu er: Fjarskiptastofa
er framsækinn samstarfsaðili um þróun öruggs stafræns
samfélags og eflingu samkeppni.
Framtíðarsýnin endurspeglar þær breytingar á lagaumhverfi
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stofnunarinnar sem felast í lögum um netöryggi og í nýjum
heildarlögum um fjarskipti. Nánar er fjallað um framtíðarsýn og
stefnu í sérstökum kafla í ársskýrslunni.
Árið 2021 fjölgaði starfsfólki stofnunarinnar um fjórðung vegna
eflingar netöryggissveitarinnar og stafræns öryggis. Ef horft
er til alþjóðlegra viðmiða, t.d. í SIM3-módeli trusted introducer,
má gera ráð fyrir að uppbygging netöryggissveitarinnar muni
taka a.m.k. 3 ár að því gefnu að skortur á björgum tefji ekki fyrir.
Uppbygging netöryggissveitar er flókið ferli sem m.a. felur í sér
innleiðingu og þróun regluverks, ráðningu og þjálfun starfsfólks,
að koma upp vottaðri og öruggri starfsaðstöðu, útfæra verkferla
og verklagsreglur, koma á skilgreindum þjónustuferlum og
þjónustustigi alla daga ársins allan sólarhringinn, koma upp
nauðsynlegum kerfum og tækjabúnaði, koma á og þróa
alþjóðleg tengsl og byggja upp sviðshópa innanlands fyrir
alla hópa mikilvægra innviða. Nánar er fjallað um starfsemi
netöryggissveitarinnar CERT-IS í ársyfirliti sveitarinnar.

Svið stafræns öryggis hefur eftirlit með öryggisskipulagi
stafrænna grunnvirkja, veitenda stafrænna þjónustuveitenda
og fjarskiptafyrirtækja. Þá fer sviðið með hlutverk
ráðgefandi samhæfingarstjórnvalds gagnvart fimm öðrum
eftirlitsstjórnvöldum við að koma á slíku eftirliti innan viðkomandi
geira samfélagsins og samræmir nálgun. Starfið er miðað að því
taka út stjórnkerfi net- og upplýsingaöryggis hjá þeim aðilum sem
falla innan gildissviðs laganna og kveða á um úrbætur eftir því sem
við á. Með þessu er lagður mikilvægur grunnur að fyrirbyggjandi
ráðstöfunum til að tryggja rekstur þjónustunnar og verjast þeim
hættum sem að rekstri þeirra steðja, t.a.m. vegna netógnarinnar.
Sviðið rannsakar þó einnig áhættur og öryggisatvik sem upp koma
hjá aðilum. Þá viðhefur stafrænt öryggi eftirlit með rafrænum
auðkenningum og traustþjónustum en eftirlitið var flutt á árinu til
Fjarskiptastofu frá Neytendastofu.
Einnig varð sú breyting á starfsemi stofnunarinnar að eftirlit
með pósti fluttist til Byggðastofnunar eftir nær aldarfjórðung.
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Eftirlit með pósti er ákveðin áskorun vegna stöðu póstþjónustu á
fallandi bréfamarkaði þar sem miklar þjónustukröfur eru gerðar á
landsvísu með sem mestu jafnræði í verði.

Sala Mílu
Á seinni hluta ársins bárust þau tíðindi að samningar hefðu náðst
við franska sjóðastýringarfyrirtækið Ardian um kaup á Mílu út úr
Símasamstæðunni. Míla starfrækir fjarskiptanet á landsvísu og
er stærsti og mikilvægasti aðilinn á því sviði hérlendis. Nokkrar
umræður urðu um þessa fyrirhuguðu sölu á Alþingi og þótti
þingmönnum mikilvægt að huga að atriðum tengdum þjóðaröryggi
í þessu sambandi. Var frumvarp um aukið öryggi fjarskiptaneta
og að Fjarskiptastofa horfði til almannaheilla og þjóðaröryggis
lagt fyrir þingið í kjölfarið. Einnig þótti sumum þingmönnum
verðmiðinn á Mílu nokkuð hár og óttuðust þingmenn að verðið
gæti haft í för með sér hærra verð á fjarskiptaþjónustu hérlendis í

kjölfarið. Sé Míla með umtalsverða markaðshlutdeild á tilteknum
hluta markaðarins er þjónusta Mílu kvaðasett á þeim hluta
markaðarins í kjölfar markaðsgreininga Fjarskiptastofu, m.a. á
þann hátt að verðkvöð er sett á helstu heildsöluþætti fjarskipta,
s.s. koparheimtaugar og stofnlínutengingar. Ágreiningur er milli
fyrirtækisins og stofnunarinnar um það hvort svokölluð IP-MPLS
þjónusta falli undir kvaðir en sú þjónusta er mikilvæg fyrir alls
konar tengingar á stofnnetum. Í ljósi þess að tengingar af þessu
tagi eru grunneiningar í uppbyggingu annarrar fjarskiptaþjónustu,
s.s. 5G-þjónustu og netþjónustu almennings, telur stofnunin að
þessi þjónusta falli undir kvaðir markaðsgreininga.
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Þróun innviða fjarskipta
Fyrirséð er mikil uppbygging 5G-farneta á áratugnum. Á árinu fór
fram samráð um ráðstöfun tíðna fyrir farnet. Tíðniheimildir fyrir
farnet renna almennt út árin 2021 og 2022. Voru tíðniheimildirnar
framlengdar til skemmri tíma í ljósi þess að ný fjarskiptalög höfðu
ekki náð fram að ganga á Alþingi. Frumvarp til nýrra fjarskiptalaga
inniheldur m.a. ákvæði um samnýtingu við uppbyggingu farneta
sem auðvelda mun uppbyggingu 5G-neta og við að ná aukinni
útbreiðslu þeirra, t.d. með óslitinni farnetsþjónustu á þjóðvegum
eins og ráðgert er að kvaðabinda í nýjum tíðniheimildum.
Afkastageta og tæknilegir eiginleikar 5G gera það að verkum að
gera má ráð fyrir að sérhæfð radíókerfi á landsvísu renni sitt skeið
á enda á áratugnum. Því má gera ráð fyrir mikilli breytingu á rekstri
radíókerfa sem ná yfir landið allt. Mörg þessara kerfa eru orðin
úrelt og fyrirséð er að eigendur þeirra hafi áhuga á að leggja af
rekstur þeirra vegna kostnaðar og tæknilegrar úreldingar. Má þar

nefna langbylgju RUV, dreifingu sjónvarps með UHF á landsvísu
auk GSM- og 3G-þjónustu sem ráðgert er að leggja niður um
miðjan áratuginn. Óljósara er með þjónustu hljóðvarps á FM eða
starfrækslu TETRA-neyðarfjarskiptakerfisins. Tæknilega séð gæti
5G-tæknin leyst flestar ef ekki allar þarfir sem öll þessi radíókerfi
sinna í dag. Hér skal ekki fullyrt að svo verði og ráða markaðsaðilar
og stjórnvöld þar miklu um. Í öllu falli er ljóst að kostnaður við
endurnýjun og viðhald núverandi radíókerfa gæti hlaupið á
hundruðum milljóna eða milljörðum fyrir hvert kerfi. Því hlýtur að
koma til álita að nýta getu nútíma fastaneta og farneta til hins
ýtrasta og úrelda eldri kerfi. Fari svo að radíókerfum á landsvísu
fækki umtalsvert er aukin þörf á að tryggja öryggi eftirstandandi
farneta umtalsvert, bæði með skipulagslegum og tæknilegum
aðferðum. Hin nýju fjarskiptalög kveða því sérstaklega á um
aukið eftirlit og kröfur til öryggis 5G-farneta. Tengt öryggi farneta
er síðan öryggi stofnneta landsins. Farnetssendar eru tengdir
saman með stofnnetstengingum, í langflestum tilfellum með
ljósleiðara. Mikilvægt er að huga að eflingu stofnneta landsins,
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hugsanlega með því að leggja nýjan fjölþátta landshring með
aðskilinni lagnaleið frá núverandi landshring.
Fjarskiptastofa hefur, að beiðni Þjóðaröryggisráðs, gert
áhættumat fyrir fjarskiptanet landsins. Þrátt fyrir að hluti
niðurstaðna áhættumatsins sé trúnaðarmál telur stofnunin
engu að síður rétt að fjalla efnislega um tilteknar ályktanir sem
draga má af áhættumatinu. Mikilvægi fjarskipta í tæknivæddu
samfélagi nútímans er sífellt að aukast. Almenningur allur
nýtir fjarskipti meira og minna daglega. Fjarskipti gegna einnig
mikilvægu öryggishlutverki, t.d. til upplýsingamiðlunar, til
samhæfingar og á ögurstundu þegar áföll og slys verða. Þetta
kom berlega í ljós í óveðrinu 2019 þegar útfall raforku varði í allt
að 3 sólarhringa og orsakaði útfall fjarskipta á stórum svæðum
norðan- og austanlands. Öll fjarskiptafélögin voru með virkt
varaafl í kerfum sínum sem dugði í a.m.k. 4 klukkustundir og í
flestum tilfellum mun lengur. Það dugði hins vegar ekki í yfir 70
klukkustunda útfalli rafmagns. Fjarskiptafélögum ber lagaskylda
til að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir almenn rekstraráföll.
Þeim ber hins vegar ekki skylda til að gera ráðstafanir til að
tryggja rekstur undir öllum mögulegum kringumstæðum sem
geta talist sjaldgæfar eða ólíklegar. Áðurnefnt áhættumat leiðir
m.a. í ljós tiltekinn markaðsbrest hvað þetta varðar, þ.e. kröfur
samfélagsins og borgaranna um virkni fjarskipta virðast ná
lengra en fjarskiptafélögin treysta sér til, og ber lagaskylda til, að
standa undir. Á þetta t.d. við um varaafl, varatengingar og fleira.
Á næstu misserum þarf, að mati Fjarskiptastofu, að fara fram
endurmat á þessari stöðu þannig að ljóst sé hversu langt eigi að
ganga í því að tryggja virkni fjarskipta og hver eigi að bera af því
kostnaðinn. Þessi umræða þarf að taka mið af auknu mikilvægi
fjarskipta varðandi almennaheill og mikilvægi fjarskipta þegar
kemur að þjóðaröryggi. Rétt er að nefna að hið opinbera hefur

þegar stigið inn til að efla öryggi fjarskipta með fjárframlagi til
eflingar varaafls og með lagningu nýs sæstrengs til landsins.

Hlutverk markaðsgreininga
Markaðsgreiningar eru mikilvægasta verkfæri stofnunarinnar
til að efla samkeppni á fjarskiptamarkaði. Með beitingu þeirra
hafa markmið fjarskiptaregluverksins um samkeppni til handa
neytendum náð fram að ganga, almenningi og fyrirtækjum til
mikilla hagsbóta. Með aukinni samkeppni er síðan eðlilegt að
markaðshlutdeild ráðandi aðila minnki og má segja að það
sé beinlínis markmið regluverksins að jafna samkeppnisstöðu
með þessum hætti. Eðli málsins samkvæmt beinast kvaðir sem
leiða af markaðsgreiningum einungis að þeim aðila á markaði
sem hefur umtalsverðan markaðsstyrk, þ.e. Símasamstæðunni
(Símanum og Mílu) í öllum tilfellum hérlendis fram til þessa. Vegna
stöðu Símasamstæðunnar á markaði kemur hún einnig við sögu
í stórum hluta ákvarðana stofnunarinnar með einhverjum hætti
í úrlausn deilumála eða öðrum stjórnsýsluákvörðunum. Forstjóri
Símans hefur opinberlega vakið athygli á þessu og m.a. kallað
þetta „kerfisbundna slagsíðu“ gagnvart Símasamstæðunni og
að þessi lagaframkvæmd Fjarskiptastofu hafi litað samskipti
og aðgerðir stofnunarinnar gagnvart Símasamstæðunni.
Eins og rakið er hér að framan liggur það í eðli máls að eftirlit
stofnunarinnar beinist að þeim aðila sem er stærstur á markaði.
Í því felst ekki slagsíða í eftirliti heldur eðlileg lagaframkvæmd
í ljósi stöðu Símasamstæðunnar á markaði. Þessi staða er ekki
séríslensk, hún leiðir af hinu samevrópska fjarskiptaregluverki.
Þetta má forstjóra Símans vera ljóst og einnig þeim fagfjárfestum
sem hafa fjárfest eða hyggjast fjárfesta í félaginu.
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Almennt um Fjarskiptastofu
Árið 2021 var mjög annasamt í starfsemi stofnunarinnar.
Skipulagi var breytt, starfsmönnum fjölgaði mikið, húsnæði var
stækkað, jafnlaunavottun var náð og stytting vinnuvikunnar
var sett í farveg. Allt þetta gerðist á meðan COVID-19 geisaði.
Með samstilltu átaki og fjarvinnu starfsmanna tókst að halda
uppi fullri starfsemi á mestu umbreytingatímum frá upphafi
stofnunarinnar. Fjarskiptakerfi landsins stóðu hnökralaust undir
auknu álagi sem leiddi af fjarvinnunni sem varð almennt til þess
að höggið af COVID-19 á samfélagið varð minna en ella.

fyrir aðgengi að þjónustu hins opinbera. Því er mikilvægt að huga
að því að tryggja öllum borgurunum aðgang að fjarskipta- og
internetþjónustu þannig að allir þegnar landsins eigi möguleika á
að vera fullgildir í hinum stafræna heimi. Aðgengi að fjarskipta- og
internetþjónustu hérlendis er með því besta sem þekkist meðal
þjóða heims, en engu að síður eru tilteknir þjóðfélagshópar sem
huga þarf að í þessu samhengi, t.d. aldraðir og öryrkjar. Stofnunin
mun leggja sitt lóð á vogarskálarnar, m.a. með því að endurskoða
regluverk um alþjónustu með þetta í huga.

Afleiðingar COVID-19 eru ekki að fullu komnar fram, en ljóst er þó
að fjarvinna hefur fest sig í sessi. Einnig hefur áhersla á stafræna
umbreytingu aukist verulega og er stafræn umbreyting ein af
þremur megináherslum núverandi ríkisstjórnar. Fari svo fram
sem horfir mun aðgengi að internetþjónustu því verða forsenda

Forstjóri Fjarskiptastofu er Hrafnkell V. Gíslason.
Framkvæmdastjórn er skipuð forstjóra og sviðsstjórum. Hjá
stofnuninni voru 27 stöðugildi í ársbyrjun 2020 en voru orðin 37 í
lok árs 2021.

Forstjóri

Framkvæmdastjórn

Fjarskiptainnviðir

Rekstur

Stjórnsýsla

Stafrænt
öryggi

* Netöryggissveitin
CERT-IS

*Netöryggissveit skal vera skipulagslega aðgreind frá eftirlitshlutverki Fjarskiptastofu á sviði net- og upplýsingaöryggis.
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Stefna og markmið Fjarskiptastofu
Framtíðarsýn Fjarskiptastofu
Framtíðarsýn stjórnvalda er að Ísland verði í fremstu röð með
trausta og örugga innviði og framúrskarandi þjónustu. Fjarskiptastofa gegnir þar mikilvægu hlutverki við að annast stjórnsýslu og
eftirlit með framkvæmd fjarskipta og netöryggismála.
Framtíðarsýn stofnunarinnar er að Fjarskiptastofa sé framsækinn samstarfsaðili um þróun öruggs stafræns samfélags og
eflingu samkeppni.

Við sýnum FAGÞEKKINGU okkar með því að
• veita faglega þjónustu
• ástunda fagmennsku í öllum okkar vinnubrögðum
• ástunda stöðuga þekkingaröflun
Við sýnum FRAMSÆKNI með því að
• leita nýrra leiða og lausna
• vera samvinnu- og samstarfsfús
• hafa skýra framtíðarsýn

Gildi Fjarskiptastofu

Stefnur sem Fjarskiptastofa hefur sett sér um starfsemina:

Gildi Fjarskiptastofu ramma inn vinnu stofnunarinnar og
eru starfsmönnum stuðningur í forgangsröðun og áherslum,
hvort sem það snýr að samskiptum innan eða utan
stofnunarinnar. Gildin eiga sér stoð í bæði hlutverki hennar og
sem hvatar sem styðja við framtíðarsýnina.

• Mannauðsstefna

Við sýnum af okkur HEILINDI með því að

• Stefna um meðferð persónuupplýsinga

• bera virðingu fyrir ytri sem innri hagsmunaaðilum
• standa undir því trausti sem okkur er sýnt

• Öryggisstefna
• Samskiptamiðlastefna
• Jafnlaunastefna

• Stefna Fjarskiptastofu um öryggi og virkni fjarskiptainnviða
• Stefna Fjarskiptastofu um fyrirkomulag og framkvæmd
eftirlits með rekstraraðilum stafrænna grunnvirkja

• sýna samfélagslega ábyrgð
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ISO/IEC 27000-vottun um stjórnun
upplýsingaöryggis hjá Fjarskiptastofu
Fjarskiptastofa tekur upplýsinga- og rekstraröryggi mjög alvarlega. Stofnunin hefur unnið eftir stjórnkerfi upplýsingaöryggis
byggt á ISO/IEC 27001 undanfarin ár. Stofnunin hlaut faggilda
ISO/IEC 27001-vottun árið 2020. Þegar stjórnkerfið var upphaflega
innleitt þá var gert ráð fyrir því að netöryggissveitin CERT-IS
yrði utan umfangs. Ákveðið var árið 2020 að útvíkka umfang
stjórnkerfisins til þess að ná einnig utan um netöryggissveitina.
Sem hluti af stjórnkerfinu hefur framkvæmdastjórn sett sér
mælanleg markmið í tengslum við upplýsingaöryggi. Eftirfarandi
eru þau markmið sem hafa verið sett auk upplýsinga um það
hvernig stofnuninni gekk að mæta þeim markmiðum árið 2021.

Áhættumeðferðaráætlanir – á réttum tíma
Stofnunin hefur innleitt formlegt ferli um framkvæmd
áhættumats og áhættumeðferðaráætlana. Eftir að búið er að
kortleggja áhættur þá er tekin afstaða til þess hvort þörf sé
á að bregðast frekar við viðkomandi áhættu. Ef þess er talin
þörf þá er áhættumeðferðaráætlun kortlögð, ábyrgðaraðili
og framkvæmdaraðili eru skipaðir auk þess sem áætluð lok
áhættumeðferðarinnar eru skráð.
Stofnunin
hefur
sett
sér
það
markmið
að
fjöldi
áhættumeðferðaráætlana sem eru á eftir áætlun sé innan við
fimm. Fyrir árið 2021 stóðu engin mál eftir hjá Fjarskiptastofu.

Frávikaskráningar – lágmarksviðmið
Stofnunin hefur sett það sem markmið að lágmarksfjöldi
tilkynntra frávika og ábendinga sé 12 innan hvers árs. Stofnunin
hefur innleitt formlegt ferli fyrir frávikaskráningar. Þar er hægt að
koma á framfæri öryggisatvikum, frávikum frá verklagsreglum,
ábendingum um hvað megi betur fara auk þess sem hægt er að
hrósa því sem vel er gert. Það er mat stjórnenda stofnunarinnar
að ein ábending á mánuði að meðaltali sé lágmarksviðmið um að
þetta ferli sé að virka rétt. Árið 2021 var fjöldi tilkynntra ábendinga
og frávika 82.

Prófanir á endurheimtu
Stofnunin hefur innleitt formlegt ferli um framkvæmd öryggisafritunaröku lykilupplýsingakerfa þar sem einnig eru kortlagðar
kröfur og áætlanir um endurheimtuprófanir. Stofnunin hefur sett
sér það markmið að fjöldi endurheimtuprófana á eftir áætlun sé
innan við 20%. Fyrir árið 2021 þá voru engar endurheimtuprófanir
á eftir áætlun.
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Hreint borð (e. Clear Desk Policy)

Hlutfall innri úttekta

Stofnunin hefur innleitt verklagsreglu þar sem gerð er krafa um
hrein borð. Hér er átt við að ekki sé verið að skilja trúnaðargögn
eftir á borðum við lok dags, né ef starfsmenn fara frá borði sínu
til lengri tíma. Stofnunin hefur sett sér það markmið að fjöldi
starfsmanna sem sé með viðkvæm gögn á borðum sínum þegar
starfsmenn eru frá í lengri tíma sé undir 10%. Í þeim tilfellum sem
úttektir voru framkvæmdar árið 2021 þá reyndist 1% starfsmanna
hafa skilið viðkvæm gögn eftir á borðum sínum að þeim
fjarverandi.

Stofnunin hefur sett sér það markmið að rýna að lágmarki
50% þeirra skjala sem eru innan stjórnkerfis upplýsingaöryggis
og eru geymd í rekstrarhandbók stofnunarinnar. Árið 2021 var
framkvæmd innri úttekt á öllum skjölum (100%).

Innleiðing Bitlocker
Stofnunin hefur innleitt verklagsreglu þar sem krafa um dulkóðun
á hörðum diskum hefur verið innleidd. Horft hefur verið til þess
að Bitlocker sé virkjað á Windows-tölvum og aðrar sambærilegar
lausnir séu notaðar fyrir önnur stýrikerfi.

Innra eftirlit
Stofnunin gerir sér grein fyrir því að til viðbótar við formlegar
verklagsreglur skiptir einnig miklu máli að hafa virkt innra eftirlit
til þess að tryggja rekstrar- og upplýsingaöryggi stofnunarinnar.

Aðgangsstjórnun
Stofnunin hefur innleitt formlegt ferli fyrir stjórnun aðgangs.
Það er eitt af lykilferlunum til þess að tryggja leynd viðkvæmra
upplýsinga og að takmarka aðgang að lykilupplýsingakerfum
einungis við þá sem þess þurfa.

Stjórnun aðgangs – frávik
Ein af þeim mælingum sem stofnunin hefur skilgreint til þess að
meta virkni stjórnunar aðgangs er að halda utan um fjölda frávika
frá verklagsreglu. Ef slík frávik eiga sér stað þá er almennt ekki
um öryggisatvik að ræða, heldur hefur einhverju verið ábótavant
í skráningarferli. Stofnunin hefur sett sér það markmið að fjöldi
frávika sé færri en fimm. Fyrir árið 2021 var fjöldi frávika 0.

Rýni aðgangs
Verklagsregla um stjórnun aðgangs gerir kröfu um að aðgangur
að lykilupplýsingakerfum sé rýndur á 12 mánaða fresti. Stofnunin
hefur sett sér það markmið að hlutfall lykilupplýsingakerfa sem
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eru rýnd á hverju ári sé yfir 80%. Fyrir árið 2021 þá voru 100%
lykilupplýsingakerfa rýnd.

Öryggisvitund
Öryggisvitund starfsmanna er lykilþáttur í að tryggja rekstrar- og
upplýsingaöryggi stofnunarinnar.

Öryggiskynningar
Stofnunin hefur sett sér það markmið að halda að lágmarki eina
öryggiskynningu fyrir starfsmenn á ári. Fyrir árið 2021 var haldin
ein kynning.

Öryggiskynningar – aðsókn
Stofnunin hefur sett sér það markmið að allir starfsmenn sæki að
lágmarki eina öryggiskynningu á ári. Fyrir árið 2021 þá sóttu allir
starfsmenn stofnunarinnar að lágmarki eina öryggiskynningu.

Öryggiskannanir á Workplace – aðsókn
Stofnunin hefur tekið upp á því að vera með öryggiskannanir meðal
starfsmanna sem eru sendar út á Workplace. Í öryggiskönnunum
er kannað hvort starfsmenn þekki lykilverklagsreglur og rétt
viðbrögð við mögulegum öryggisatvikum. Stofnunin hefur
sett sér það markmið að lágmarksþátttaka starfsmanna í
öryggiskönnunum á Workplace sé 80% á hverju ári. Fyrir árið 2021
þá tóku 87% starfsmanna þátt.
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Jafnlaunavottun Fjarskiptastofu
Fjarskiptastofa fékk jafnlaunavottun í febrúar 2021. Meginmarkmið stofnunarinnar með jafnlaunavottuninni er að vinna
gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á
vinnumarkaði.
Stofnunin hefur innleitt í gæðakerfi sitt jafnlaunastaðalinn
ÍST 85:2012, sem er stjórnunarstaðall fyrir jafnlaunakerfi.
Þar á meðal hafa verið sett markmið til þess að fylgjast
með því að

jafnlaunakerfið sé vaktað og uppfylli stefnu stofnunarinnar. Þar
er m.a. launagreining framkvæmd a.m.k. einu sinni á ári og er
viðmiðið að ekki halli á annað kynið meira en sem nemur 5% af
þýðinu. Árið 2021 reyndist það vera 1%. Þar að auki er launalíkan
kynnt fyrir starfsfólki einu sinni á ári.
Með þessari vottun eru tryggð fagleg vinnubrögð sem fyrirbyggja
beina og óbeina mismunun vegna kyns.
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Nýtt skipulag Fjarskiptastofu
Í tilefni af nýjum lögum um Fjarskiptastofu þótti rétt að endurskoða skipulag stofnunarinnar. Stofnunin fékk til liðs við sig
ráðgjafa frá fyrirtækinu Intellecta til að halda utan um verkefnið.
Við endurskoðun skipulagsins var horft til nýrra laga um netöryggi,
fyrirséðra breytinga á fjarskiptalögum, laga um stofnunina, stöðu
markaða o.fl. Niðurstaða endurskoðunarinnar var að stofna tvö
ný svið; NETÖRYGGISSVEITINA CERT-IS og svið stafræns öryggis.
Nauðsynlegt er að CERT-IS sé sjálfstæð eining innan
stofnunarinnar í ljósi ákvæða regluverksins. Meginþungi starfs
CERT-IS snýst annars vegar um að efla ástandsvitund um netógnir
og hins vegar um atvikameðhöndlun til að lágmarka skaða af
netatburðum. Innan sviðs stafræns öryggis fer síðan fram eftirlit
með ráðstöfunum aðila til að efla getu sína til að takast á við
áföll og netárásir. Einnig tekur sviðið til rannsóknar öryggisatvik
út frá ákvæðum regluverksins. Sviðið sér einnig um eftirlit með
traustþjónustum.

Samhliða endurskoðun skipulagsins var framtíðarsýn stofnunarinnar endurskoðuð. Hún er nú orðuð svo:
„Fjarskiptastofa er virkur samstarfsaðili um framþróun öruggs
stafræns samfélags og eflingu samkeppni“
Er það ætlan stofnunarinnar að með breyttu skipulagi megi með
auknum þunga stuðla að öruggu stafrænu samfélagi þar sem
neytendum stendur til boða fjölbreytt og örugg fjarskiptaþjónusta
á hagkvæmu verði. Þessum markmiðum verður m.a. annars náð
með því að stuðla að samstarfi og samnýtingu fjarskiptainnviða
þar sem það á við og aðstæður leyfa.

Jafnframt var skipulagi fagdeilda á sviði fjarskipta breytt
þannig að greiningardeild og lögfræðideild voru sameinaðar í
stjórnsýslusvið. Einnig var starf tæknideildar útvíkkað með því að
færa stjórnsýslu tíðni- og innviðamála inn í sviðið sem nú heitir
fjarskiptainnviðasvið. Ný ákvæði fjarskiptaregluverksins um
uppbyggingu fjarskiptainnviða verða að mestu einnig á hendi
sviðsins. Starfsemi rekstrarsviðs var eflt með ráðningu mannauðsog gæðastjóra í ljósi fjölgunar starfsmanna og gæðavottana
stofnunarinnar.
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Skipulag og starfsemi deilda
Fjarskiptainnviðir
Fjarskiptainnviðasvið ber ábyrgð á skipulagi auðlinda fjarskipta
(tíðna og númera) og úthlutun heimilda fyrir þær auðlindir. Einnig
viðhefur sviðið eftirlit með ljósvakanum sem felur í sér mælingar,
viðbragð og úrvinnslu truflana. Með kortlagningu og greiningum á
núverandi og áætluðum innviðum fjarskipta og tengdum innviðum
stuðlar sviðið að uppbyggingu innviða í samstarfi við stjórnvöld og

markaðsaðila. Sviðsstjóri er Þorleifur Jónasson. Aðrir starfsmenn
eru Bjarni Sigurðsson, Hjalti Pálmason, Hörður R. Harðarson, Jósef
Kristjánsson, Lilja Bjargey Pétursdóttir, Óskar Sæmundsson, Páll
Sveinn Guðmundsson, Sigurður Ísleifsson, Sigurjón Ingvason og
Þorgeir Sigurðarson.
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Rekstur

Starfsmannafélag Fjarskiptastofu

Hlutverk rekstrarsviðs er að tryggja samfelldan og straumlínulagaðan rekstur og að hann sé samkvæmt vottuðum gæðaferlum
stofnunarinnar. Sviðsstjóri er Hrefna Ingólfsdóttir. Aðrir starfsmenn
eru Ásta Guðrún Jóhannsdóttir, Birna G. Magnadóttir, Hanna G.
Daníelsdóttir og Sigrún Davíðs.

Starfsmannafélag Fjarskiptastofu er öflugur félagsskapur
starfsfólks sem hefur það meginmarkmið að halda uppi góðum
starfsanda og stemningu. Félagið vinnur í góðri samvinnu
við stofnunina og stendur fyrir fjölbreyttum uppákomum
reglulega yfir árið en áherslur eru mismunandi eftir árstíðum.
Þá
stendur
starfsmannafélagið
fyrir
fræðsluog
kynningarferðum til útlanda sem farnar eru að jafnaði annað
hvert ár.

Netöryggissveitin CERT-IS
Helstu
verkefni
netöryggissveitarinnar
CERT-IS
er
ástandsvitund
um
stöðu
netöryggismála
ásamt
atvikameðhöndlun þegar netatvik verða. Með sjálfstæðri
skipulagseiningu netöryggis-sveitarinnar er sjálfstæð úrvinnsla
upplýsinga og atvika í fullum aðskilnaði frá öðrum sviðum
tryggð.
Forstöðumaður
Sigmundsson.

CERT-IS

er

Guðmundur

Viðburðir á vegum starfsmannafélagsins árið 2021 tóku
mið af COVID-19-faraldrinum svipað og árið áður, sumt var í
raunheimum, annað á Teams og margir smærri viðburðir voru
felldir niður.

Arnar
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Starfsemi Fjarskiptastofu 2021
Breytingar á lagaumhverfi og starfsemi
stofnunarinnar 2021
Hinn 1. júlí á síðasta ári tóku gildi ný lög um Fjarskiptastofu, nr.
75/2021. Leysa þau af hólmi eldri lög um Póst- og fjarskiptastofnun.
Helstu nýmæli laganna eru nýtt nafn á stofnunina, ákvæði um
netöryggissveitina, ákvæði er varða öryggi og almannavarnir,
skýrari heimildir til að greina stöðu fjarskiptaneta og gera
útbreiðsluspár fyrir háhraðanet og ný ákvæði um framþróun,
rannsóknir, þróunarstarf og nýsköpun svo eitthvað sé nefnt.
Lagaumhverfi sem stofnunin vinnur eftir hefur þróast hratt
á undanförnum árum. Ný lög um net- og upplýsingaöryggi
mikilvægra innviða, hin svokölluðu NIS-lög, tóku gildi 1. september

2020. Í kjölfar þess var netöryggissveitin CERT-IS gerð að sjálfstæðri
skipulagseiningu og starfsemi hennar efld verulega. Að óbreyttu
munu afleiðingar NIS-laganna á rekstur stofnunarinnar verða
þær að starfsemi stofnunarinnar mun tvöfaldast á þremur árum.
Innan ESB er nú unnið að NIS2 sem útvíkkar verulega gildissvið og
nálgun NIS.
Á síðasta ári samþykkti Alþingi jafnframt ný lög um landslénið
.is og lög sem fela í sér að eftirlit með traustþjónustum er flutt
frá Neytendastofu til Fjarskiptastofu. Að lokum samþykkti
Alþingi lög um flutning eftirlits með póstþjónustu frá Póst- og
fjarskiptastofnun til Byggðastofnunar. Sá þáttur í starfsemi
stofnunarinnar hefur verið nokkuð áberandi í fjölmiðlum þó svo
að umsvif vegna eftirlits með pósti hafi verið innan við 5% af
starfsemi stofnunarinnar gegnum tíðina.
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Í heild má segja að áhrif þessara breytinga séu þær að áhersla
á ýmiss konar stafræna tækni og öryggi eykst verulega. Einnig
er aukin áhersla á framþróun og nýsköpun, m.a. í ljósi fjórðu
iðnbyltingarinnar. Það breytir ekki því að sem fyrr verður einnig
lögð áhersla á þróun fjarskiptamarkaðarins og eflingu samkeppni,
með aukinni áherslu á innleiðingu nýrrar tækni á hagkvæman
hátt.

Málsmeðferðartími og fjöldi mála í málaskrá

en nokkuð minni en fyrri ár eins og sjá má á súluritinu hér fyrir
neðan. Gera má ráð fyrir að COVID-19 hafi haft þau áhrif að
mál sem stofnuninni bárust voru færri en allajafna. Mál sem
skráð eru í málaskrá eru af mjög margvíslegum toga, allt frá
innsendum kvörtunum frá neytendum og kvörtunum vegna
truflana til frumkvæðismála stofnunarinnar sjálfrar, auk mála
sem tilheyra reglulegum störfum starfsmanna svo sem markaðsog kostnaðargreininga, úthlutana tíðna, útgáfu leyfisbréfa og
skoðana á fjarskiptabúnaði í skipum svo eitthvað sé nefnt.

Á árinu 2021 voru skráð 873 mál í málaskrá Póst- og
fjarskiptastofnunar og er það álíka fjöldi mála og árið á undan,

Samkvæmt 12. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun
er stofnuninni gert að leysa úr kvörtunarmálum eins fljótt

Fjöldi skráðra mála hjá Fjarskiptastofu árin 2010 - 2021
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og við verður komið og eigi síðar en innan fjögurra mánaða,
nema sérstaklega standi á. Það er mikilvægt á síbreytilegum
og kvikum samkeppnismarkaði að leysa hratt og örugglega úr
ágreiningsmálum, án þess að slakað sé á kröfum um gæði.
Því er sérstaklega fylgst með afgreiðslutíma erinda sem
stofnuninni berast. Unnið var út frá þeirri skilgreiningu að mál
sem væru eldri en fjögurra mánaða frá stofnun þeirra í málaskrá
skyldu teljast vera gul mál og mál sem væru eldri en átta mánaða
yrðu merkt rauð.

Undir mælikvarða um málsmeðferðartíma falla 672 þeirra 873
mála sem stofnuð voru á árinu 2021. Það eru umtalsvert færri
erindi en berast í venjulegu árferði en mjög áþekkt árinu 2020.
Þegar þessar tölur eru teknar saman snemma árs 2022 hefur 685
þeirra verið lokað með afgreiðslutíma sem sjá má á súluritinu hér
fyrir neðan.
Ólokin erindi eru þannig 39 talsins og flest þeirra stofnuð á seinni
hluta eða undir loks árs 2021. Myndin sýnir að leyst er úr miklum
meirihluta erinda, eða rétt um 94% þeirra, innan þess 120 daga
tímafrests sem bundinn er í lög.

Afgreiðslutími lokaðra mála stofnuð 2021
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Ýmsar lykiltölur úr starfsemi
Fjarskiptastofu árið 2021
Tíðnum úthlutað
Hljóðvarps- og sjónvarpsstöðvar

Númerum úthlutað
130

Fastasambönd (fj. linka)

40

Farstöðvakerfi á VHF og UHF

45

MF og HF

0

Skammtímahljóðvarp

45

Önnur tímabundin leyfi f. innl. aðila

15

Tímabundin leyfi fyrir útlendinga

Fjöldi úthlutaðra númera

2.853.440

Kvartanir vegna truflana
Kvartanir vegna truflana

424

150
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Útgáfa leyfisbréfa fyrir radíótæki
Flugvélar
Skip
Landfarstöðvar á metrabylgju – VHF

73
463
113

Landfarstöðvar á desimetrabylgju – UHF

1

Landfarstöðvar á millibylgju – MF

0

Handstöðvar á metrabylgju – VHF
Handstöðvar á desimetrabylgju

Radíóbúnaðarskoðun í skipum og opnum
vélbátum
Bátar styttri en 24 m skoðaðir af skoðunarstofum
og Samgöngustofu

1.167

Bátar lengri en 24 m og skip

173

Skemmtibátar skoðaðir af eigendum

86

485
57

Landmóðurstöðvar á metrabylgju

4

Landmóðurstöðvar á desimetrabylgju

0

Neyðarsendir (PLB)

2

Boðtæki

0

Skoðanir á bátum og skipum – skipting eftir
landsvæðum
Reykjavík

39

Norðvesturkjördæmi

26

Norðausturkjördæmi

32

Suðurkjördæmi

41

22

Suðvesturkjördæmi

18

Skip skráð erlendis

16

Skip skoðuð erlendis / ekki af FST

9

Handstöðvar og merkjasendar
Metrabylgjustöðvar (VHF)

7.610

Desimetrabylgjustöðvar (UHF)

1.885

Merkjasendar (vitar)
PLB-neyðarbaujur (406 MHz)

Útgáfa skírteina fyrir notendur
Fjarskiptaskírteini, skip (GOC)

98

Fjarskiptaskírteini, skip (ROC)

36

Amatörar, innlendir

8

Amatörar, erlendir

0

Amatörar, ýmislegt

30

Ýmis búnaður

Fastastöðvar
Metrabylgjustöðvar (VHF)

345

102
98

Stöðvar í skipum
Millibylgjustöðvar (MF-SSB)
Milli- og stuttbylgjustöðvar (Combined MF/HF)
Metrabylgjustöðvar (VHF)

Skráðar landstöðvar

44

10
187
3.043

Neyðartalstöðvar

620

Radarsvarar (X-band)

139

Radarsvarar AIS (VHF)

119

Navtex

201
355

Desimetrabylgjustöðvar (UHF)

53

Neyðarbaujur, frífljótandi (406 MHz)

Millibylgjustöðvar (MF-SSB)

23

Neyðarbaujur í björgunarbátum og inni (406 MHz)

Boðtæki

15

Inmarsat B

0

Inmarsat C

218

Inmarsat M

4

Farstöðvar í bifreiðum

AIS (sjálfvirkt auðkenniskerfi)

Millibylgjustöðvar (MF-SSB)

459

Metrabylgjustöðvar (VHF)

6963

Desimetrabylgjustöðvar (UHF)

192

2.424

1.839

Úthlutun einkennisnúmera
Númer fyrir skip

300
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Yfirlit yfir útgefið efni
Lista yfir allt útgefið efni Fjarskiptastofu má finna á vef
stofnunarinnar undir ÚTGEFIÐ EFNI.

Samanburðartölfræði
um fjarskiptanotkun í
átta löndum
Árlega er gefin út tölfræðiskýrsla sem unnin er í samvinnu
Fjarskiptastofu og systurstofnana hennar á Norðurlöndunum
og í Eystrasaltslöndunum. Þar eru teknar saman sambærilegar
tölur um notkun helstu þátta fjarskiptaþjónustu og þróun undanfarinna ára í löndunum átta. Á heildina litið er fjarskiptanotkun
mjög lík í þessum löndum og íbúar þeirra nýta sér sambærilega
tækni á svipaðan máta. Þrátt fyrir það má þó víða sjá mun á
notkun og þróun einstakra þátta.
Norrænu samanburðarskýrsluna er hægt að nálgast á vef
stofnunarinnar undir útgefið efni.

Tölfræðiskýrslur
Fjarskiptastofu
Tvisvar á ári safnar Fjarskiptastofa upplýsingum frá skráðum
fjarskiptafyrirtækjum hér á landi um ýmsar stærðir í rekstri og
þjónustu á sviði fjarskipta. Upp úr þeim tölum vinnur stofnunin
tölfræðiskýrslur sem sýna upplýsingar um helstu stærðir og
fyrirtæki á íslenskum fjarskiptamarkaði. Koma skýrslurnar út
tvisvar á ári, á öðrum ársfjórðungi fyrir allt árið á undan og fjórða
ársfjórðungi fyrir stöðuna um mitt sama ár. Markmiðið er að
bæta upplýsingagjöf og auka gagnsæi á þessum markaði og eru
skýrslur FST í samræmi við þær skýrslur sem systurstofnanir FST
í nágrannalöndum okkar gefa út. Skýrslurnar má nálgast á vef
stofnunarinnar.
Þróun fyrri ára innan talsíma heldur áfram þar sem bæði
notendum og mínútum fækkar milli ára og er fækkun viðskiptavina og mínútna aðallega hjá heimilum en ekki fyrirtækjum.
Áskrifendum að heimasíma fækkar um 6,1% milli ára og mínútum
fækkar um 17,2%. Síminn og Vodafone eru stærstu fyrirtækin á
markaði fyrir heimasíma með rúmlega 88% hlutdeild í lok árs 2021.
Heildarfjöldi farsímaáskrifta eykst lítillega milli ára eða um 4,5%.
Fjölgun er í samningsbundnum áskriftum en fyrirframgreiddum
áskriftum fækkar hins vegar. Fjöldi mínútna úr farsímum var
1.137 millj. mínútna á árinu 2021 en var árið á undan um 1.124 millj.
mínútna og er fjölgun mínútna milli ára því aðeins um 1,0% sem
líklega má rekja til minni fjarvinnu á árinu 2021 vegna COVID-19.
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M2M-kortum á farsímaneti fjölgaði verulega milli ára eða úr
112.188 í 1.179.191 kort í lok árs 2021 en þetta eru farsímakort þar
sem tæki eru í sjálfvirkum samskiptum við önnur tæki sem á ensku
kallast Machine-to-Machine eða M2M.

er fjöldi ljósleiðaratenginga nú um 107 þús. tengingar.

Gagnamagn á farsímaneti heldur áfram að aukast þótt dregist
hafi úr aukningunni en hún var um 25% milli ára og eins og
undanfarin ár er aukningin í tengslum við innleiðingu á 4G. Á
farsímanetum er hlutfallslega meira gagnamagn notað í símum
en í öðrum tækjum sem eru eingöngu fyrir gagnanotkun, t.d.
spjaldtölvum eða 4G-netbúnaði.

Áskrifendur með sjónvarp yfir IPTV voru 84.798 í lok árs 2021, en
voru 88.109 árið á undan og hefur því fækkað um tæp 4% frá árinu
á undan.

Heildargagnamagn á fastaneti jókst um rúm 20% milli ára og eru
um 88% gagnamagnsins vegna niðurhals en 12% vegna upphals.

Velta á fjarskiptamarkaði jókst á árinu 2021, tekjur af heimasíma
og fastaneti fóru lækkandi en tekjur af farsímarekstri, gagnaflutningi og internetþjónustu, sjónvarpsþjónustu og annarri
fjölmiðlun hafa farið hækkandi.

Internettengingum fjölgar lítillega milli ára, en mikil aukning er í
ljósleiðaratengingum samhliða fækkun í xDSL-tengingum, í lok árs
2021 voru ljósleiðaratengingar rúm 75% allra internettenginga og

Fjöldi internettenginga
Markaðshlutdeild eftir fyrirtækjum
9,4%

Fjárfesting á fjarskiptamarkaði er aðallega í fastaneti, m.a. vegna
lagningar ljósleiðara og farsímarekstri

Farsímaáskriftir
Markaðshlutdeild eftir fyrirtækjum
4,3%

2,7%

Síminn

16,2%

45%

26,2%

36,8%

Vodafone
Nova
Hringdu
Aðrir

26,6%

32,7%
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Net- og upplýsingaöryggi
Net- og upplýsingaöryggi verður æ mikilvægari þáttur í viðbragðsog öryggismálum samfélagsins alls og gegnir Fjarskiptastofa þar
lykilhlutverki. Stofnunin rekur netöryggissveitina CERT-IS, hefur
eftirlit með öryggisskipulagi og virkni mikilvægra innviða og er aðili
að netöryggisráði sem er samráðsvettvangur stjórnvalda með
það hlutverk að fylgja eftir innleiðingu á stefnu stjórnvalda um
net- og upplýsingaöryggi. Einnig heldur stofnunin úti upplýsingavef
um netöryggi fyrir almenning, www.netöryggi.is, og er í samstarfi
við ýmsa aðila sem vinna að netöryggismálum.

Starfsemi netöryggissveitarinnar CERT-IS
Í ÁRSRITI CERT-IS FYRIR ÁRIÐ 2021 kemur m.a. fram:
Hinn 1. september 2020 voru lög um net- og upplýsingaöryggi
mikilvægra innviða, hin svokallaða NIS-löggjöf, innleidd á Íslandi.
Við þau tímamót var hlutverk og skipulag netöryggissveitarinnar
CERT-IS stóreflt og hefur hún stækkað samhliða auknum áherslum
og ábyrgð.
Í nýjum stjórnarsáttmála er ein af stóru áskorununum að fara í
stafrænar umbreytingar þar sem m.a. verður unnið markvisst
að því að efla net- og fjarskiptaöryggi. Að mati CERT-IS er
netöryggi meginforsenda stafrænnar umbreytingar. Sveitin
hefur vel skilgreint samhæfingarhlutverk við miðlun upplýsinga
og ráðgjafar í atvikameðhöndlun mikilvægra innviða ásamt því
að viðhalda réttri ástandsvitund netöryggismála á landsvísu og

miðla henni áfram innan íslenska netumdæmisins og til erlendra
netöryggissveita.
Til að stuðla að öflugri atvikameðhöndlun hefur CERT-IS unnið
að því undanfarið að koma á sviðshópum rekstraraðila
nauðsynlegrar þjónustu. Nú hafa sviðshópar verið virkjaðir
fyrir fjármálainnviði, fjarskiptainnviði og orkuinnviði. Virkjun
sviðshópanna gerir ábyrgðaraðilum mikilvægra kerfisinnviða
kleift að standa þéttar að netvörnum með meiri samvinnu.
Til að uppfylla hlutverk CERT-IS, um að viðhalda ástandsvitund
málaflokksins á Íslandi, ætlar CERT-IS að leggja áherslu á að vinna
greinargóðar upplýsingar úr þeim vísum sem berast sveitinni
og birta almenningi og þjónustuhópum, t.a.m. með skýrslu sem
þessari. Áhersla verður lögð á að efla samstarf við erlendar
netöryggissveitir sem er mikilvægt í ljósi þess að árásir í stafrænum
heimi taka oftast ekki mið af hefðbundnum landamærum.
Mikilvægt er að Ísland geti lagt lóð á vogarskálarnar í alþjóðlegu
samstarfi.

Viðbragðshlutverk innviðasviðs
Innviðasvið gegnir viðbragðshlutverki í atvikum tengdum
almannavarnarástandi og skal stuðla að samhæfðum
viðbrögðum fjarskiptageirans við sérstakar aðstæður.
Þá getur innviðasvið gefið fyrirmæli um aðgerðir til að tryggja
fjarskiptasamband á tilteknu svæði þegar almannavarnaástandi
hefur verið lýst yfir.
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Starfsemi stafræns öryggis
Stafrænt öryggi er nýtt svið innan Fjarskiptastofu og var stofnað
samhliða breytingum á skipulagi stofnunarinnar við gildistöku
laga um Fjarskiptastofu hinn 1. júlí 2021. Starfsemi sviðsins felst
í eftirliti með skipulagi öryggismála og virkni fjarskiptaþjónustu
hér á landi. Eins hefur sviðið eftirlit með skipulagi öryggismála hjá
stafrænum grunnvirkjum og veitendum stafrænnar þjónustu á
grundvelli NIS-laganna. Auk þess að viðhafa eftirlit á grundvelli
þeirra laga leiðir sviðið samstarf allra þeirra stjórnvalda
sem fara með eftirlit á öðrum sviðum mikilvægra innviða á
grundvelli laganna. Fjarskiptastofa hefur hlutverk ráðgefandi
samhæfingarstjórnvalds gagnvart þeim í því skyni að stuðla að
samræmdri framkvæmd laganna.
Í þessu starfi sviðsins felst að viðhafa ákveðna stefnumörkun um
hvernig byggja skuli upp eftirlit með öryggi net- og upplýsingakerfa
mikilvægra innviða hér á landi ásamt því að framkvæma
eiginlegt eftirlit. Eftirlitið felst almennt í úttektum og skoðunum
á virkni skipulags öryggismála hjá einstökum aðilum. Hér er um
forvarnarstarf að ræða enda er skipulögð og virk öryggisumgjörð
lykilþáttur í að verjast þeim ógnum sem steðja að kerfum og
þjónustu aðilanna. Eftirlitið felst þó einnig í því að rannsaka þau

atvik og þær áhættur sem upp geta komið og hafa áhrif á veitingu
þjónustu fjarskiptafyrirtækja og þeirra fyrirtækja sem falla undir
eftirlit stofnunarinnar á grundvelli NIS-laganna.
Sviðið hefur birt stefnur er varða eftirlit með öryggi og virkni
fjarskiptainnviða og stafrænna grunnvirkja og vinnur eftir þeim
stefnum. Þannig lauk sviðið framkvæmd heildstæðs áhættumats
á mikilvægum fjarskiptainnviðum í lok árs og var skýrslu þar
um miðlað til þjóðaröryggisráðs. Þá framkvæmdi sviðið einnig
sjálfsmatsúttektir á öryggisskipulagi rekstraraðila stafrænna
grunnvirkja á árinu. Niðurstaða sjálfsmatsúttekta er grundvöllur
fyrir forgangsröðun úttekta af hálfu sviðsins.
Í október 2021 var eftirlit með lögum nr. 55/2019, um rafræna
auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti, flutt frá
Neytendastofu til Fjarskiptastofu og er það eftirlit einn þáttur í
starfsemi sviðsins. Stór hluti verkefna á grundvelli þessara laga
er að veita aðilum sem veita traustþjónustu fullgilda stöðu á því
sviði. Auk þessa ber stofnuninni að rannsaka atvik sem upp koma
og reka traustlista hér á landi.
Að lokum er vert að nefna að sviðið fer einnig með hlutverk
Fjarskiptastofu á grundvelli 13. gr. laga nr. 54/2021, um íslensk
landshöfuðlén, sem samþykkt voru á Alþingi 27. maí 2021.
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Fjarskiptamarkaður
Fjarskiptamarkaðurinn á Íslandi sem og á heimsvísu tekur
sífelldum breytingum eftir því sem tækni og lagalegt umhverfi
þróast.

gagnkvæmt reiki fjarskiptafyrirtækjanna á þeim sendastöðum
Neyðarlínunnar ohf. sem byggðir eru upp með ríkisstuðningi eða
eru virkjaðir í þágu alþjónustukvaðar sem hvílir á félaginu.

Samstarf farnetsfyrirtækja og Neyðarlínunnar
um gagnkvæmt reiki

Það er ekki hlutverk Fjarskiptastofu að samþykkja samstarf sem
þetta. Stofnunin taldi á hinn bóginn rétt út frá hlutverki sínu að
taka afstöðu til áhrifa þessa samstarfs fyrir fjarskiptamarkaðinn
almennt, auk þess sem áformað reikisamstarf kallaði á
samnýtingu fjarskiptafyrirtækjanna á tíðnum af tæknilegum
ástæðum, en slíkt krefst samþykkis PFS.

Með bréfi Neyðarlínunnar ohf., dags. 4. nóvember 2020, barst
stofnuninni erindi þar sem farið var fram á heimild félagsins til
þess að starfa sameiginlega með Símanum hf., Sýn hf. og Nova
ehf. (farnetsfyrirtækin) um að þau samnýti senda og tíðnir í
fjarskiptaaðstöðu Neyðarlínunnar ohf. á stöðum þar sem ríkir
markaðsbrestur.
Fram kom í erindi Neyðarlínunnar ohf. að samstarfið ætti að taka
til sendastaða á minni landsvæðum, sem oft eru staðsettir fjarri
byggð eða á mjög strjálbýlum stöðum, og víða hafa verið byggðir
upp með styrk frá fjarskiptasjóði.
Neyðarlínan ohf. vísaði til þeirra skyldna sem hvíla á félaginu
sem alþjónustuveitanda fyrir síma- og internetþjónustu í
sérstökum tilvikum, sbr. ákvörðun PFS nr. 9/2020. Undir vissum
kringumstæðum gæti verið hagkvæmast að útvega þjónustuna
með farnetssambandi. Væri þá ætlunin að semja við eitt
fjarskiptafyrirtæki um að koma upp sendi í aðstöðu Neyðarlínunnar ohf., en til að gæta að jafnræði fjarskiptafyrirtækjanna
yrði gerð krafa um reikiaðgang þeirra. Með þessu yrði tryggt

Fjarskiptastofa rýndi drög að fyrirhuguðum samstarfsamningi
út frá leiðbeiningum frá samtökum evrópskra fjarskiptaeftirlitsstofnana – BEREC – þar sem m.a. er fjallað um þau sjónarmið
sem eftirlitsstjórnvöldum ber að leggja til grundvallar við mat
á samstarfssamningum fjarskiptafyrirtækja um samnýtingu á
aðstöðu og tækjabúnaði.
Eftir að hafa yfirfarið samningsdrögin, m.a. um markmið
samningsins og umfang, sem og hlutverk Neyðarlínunnar ohf.
sem framkvæmdaraðila samstarfsins, var það niðurstaða
Fjarskiptastofu í apríl á síðasta ári að fyrirhugað samstarf væri í
samræmi við markmið fjarskiptalaga og áætlanir stjórnvalda um
aðgengi landsmanna að háhraða farnetþjónustu, auk þess sem
samstarfið gæti falið í sér ávinning fyrir notendur á umræddum
svæðum sem þeir fengju mögulega ekki notið ella. Að sama skapi
var samþykkt tíðnisamnýting fjarskiptafyrirtækjanna vegna
þessa verkefnis.
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Bann við að staðsetja endabúnað í almennum
fjarskiptanetum
Fjarskiptaleynd hefur náin tengsl við friðhelgi einkalífs. Samskipti
milli manna um fjarskiptanet fela í sér persónuupplýsingar
sem óheimilt er að hlera eða hljóðrita án samþykkis þeirra
eða samkvæmt heimild í lögum. Í fjarskiptanetum verða
til svokallaðar fjarskiptaumferðarupplýsingar, en það eru
upplýsingar um hver af viðskiptavinum fjarskiptafyrirtækis
er notandi tiltekins símanúmers, IP-tölu eða notandanafns,
auk upplýsinga um allar tengingar sem notandinn hefur gert,
dagsetningar þeirra, hverjum var tengst og magn gagnaflutnings
til viðkomandi notanda. Fjarskiptafyrirtækjum ber að tryggja
öryggi fjarskiptaumferðarupplýsinga.
Með merkjasendingum í almennum fjarskiptanetum er hægt
að staðsetja endabúnað notanda og þá um leið staðsetningu
einstaklinga. Slíkar upplýsingar teljast einnig til fjarskiptaumferðarupplýsinga, en um þær gilda sérstakar reglur. Því er
aðeins heimilt að vinna með slíkar upplýsingar að ekki sé hægt
að tengja þær við einstaka notendur eða að fengnu samþykki
þeirra. Gerð er mikilvæg undantekning á þessu með því að
viðbragðsaðilum, á borð við löggæslu-, sjúkraflutninga- og
slökkviliði, er heimilt að staðsetja neyðarsímtöl notenda, ef það er
tæknilega mögulegt. Sé unnið með upplýsingar um staðsetningu
endabúnaðar í fjarskiptanetum í öðrum tilgangi felur það í sér
brot gegn friðhelgi einkalífs.
Í ákvörðun nr. 8/2021 var það niðurstaða Fjarskiptastofu að
IMC Ísland ehf. (IMC) hefði gerst brotlegt við fjarskiptalög þegar
áskrifendur erlends fjarskiptafélags voru látnir upplýsa um
staðsetningu sína með merkjasendingum úr íslensku númeri án

vitundar þeirra og samþykkis.
IMC hafði fengið úthlutað númeraröð úr íslenska númeraskipulaginu frá Fjarskiptastofu. Umræddu númeri hafði síðan verið
ráðstafað með samningi til annars félags sem m.a. stundaði
það að staðsetja notendur í almennum fjarskiptanetum. Þrátt
fyrir að fjarskiptin (merkjasendingarnar) sem voru til skoðunar
í málinu ættu sér stað í öðru landi heyrir notkun númera sem
Fjarskiptastofa úthlutar undir íslenska lögsögu og íslensk lög.
Að mati Fjarskiptastofu voru ekki nein haldbær gögn lögð fram
sem renndu stoðum undir skýringar IMC á að samþykki notenda
væri til staðar fyrir vinnslu staðsetningarupplýsinga, líkt og áskilið
er, né að viðsemjandi IMC væri viðurkenndur neyðarþjónustuaðili
sem mætti vinna með slíkar upplýsingar án samþykkis.
Fjarskiptastofa leit svo á að IMC bæri ábyrgð á því að óheimilaðar
merkjasendingar bærust úr númerinu í endabúnað notenda og
þar með hefði félagið brotið gegn fjarskiptalögum.

Endurskipulag tíðniúthlutana á árunum 2022 til
2023
Í febrúar 2022 rann út gildistími fjölmargra tíðniheimilda fyrir
almenna farnetsþjónustu. Þá mun nokkur fjöldi tíðniheimilda
einnig renna sitt skeið í lok mars 2023. Fjarskiptastofa tók þá
afstöðu að endurnýjun tíðniheimilda til langs tíma eða til 20 ára
skyldi fara fram á grundvelli nýrra fjarskiptalaga. Í ljósi þess að ekki
tókst að afgreiða frumvarp til fjarskiptalaga á löggjafarþingum
ársins 2021 efndi Fjarskiptastofa til samráðs í lok júní þess árs um
þá fyrirætlun sína að endurnýja þær tíðniheimildir með gildistíma
til febrúar 2022 tímabundið og til skamms tíma fram í lok mars
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2023. Með því væri sömuleiðis unnt að ná fram samræmingu á
gildistíma velflestra tíðniheimilda fyrir almenna farnetsþjónustu
eða til 31. mars 2023. Umrædd skammtímaendurnýjun var síðan
framkvæmd í desember 2021.
Í fyrrnefndu samráði horfði Fjarskiptastofa einnig lengra fram í
tímann og gerði grein fyrir helstu útlínum á skuldbindingum sem
stofnunin hugðist binda endurnýjun tíðniheimilda til lengri tíma. Í
samráðsskjalinu var þannig m.a. fjallað um þær hugmyndir sem
stofnunin hefur varðandi nýtingu tíðnirófsins og frekari útbreiðslu
háhraðafarneta, s.s. á stofnvegum landsins og í meðalstórum
byggðakjörnum.
Í stuttu máli má segja að Fjarskiptastofa ætli að gera kröfu
til þess að almenn útbreiðsla á 5G-þjónustu verði ekki lakari,
þegar upp verður staðið, en gildir um farnetsþjónustur
samkvæmt ríkjandi og eldri tækni. Einnig ætlar hún að
miða gæði þjónustunnar við skilgreindar kröfur sem samtök
evrópskra fjarskiptaeftirlitsstofnana (BEREC) hafa mótað.
Stofnunin hefur einnig í hyggju að mæla fyrir um sértækar
uppbyggingarkröfur. Annars vegar um að koma á 100% óslitinni
háhraðafarnetsþjónustu á stofnvegum landsins og hins vegar
að hraða uppbyggingu á 5G-þjónustu í litlum og meðalstórum
byggðakjörnum. Fjarskiptastofa hefur látið kostnaðarmeta fyrri
kröfuna og birtir nú matið samhliða niðurstöðu samráðsins. Tekið
skal fram að kostnaður við framkvæmdina er mismunandi eftir
því hvaða sviðsmyndir eru skoðaðar.

á þessu stigi. Fjarskiptastofa stefnir að því að viðhafa sérstakt
samráð við tíðnirétthafa um framangreind uppbyggingaráform
sumarið/haustið 2022.
Við stöndum nú á tímamótum þar sem háþróuð og öflug
fjarskiptatækni mun hafa áhrif á alla samfélagsgerðina. Hefur
þetta verið nefnt fjórða iðnbyltingin þar sem ýmsum innviðum
samfélagsins verður stýrt af nettengdum hlutum sem útbúnir
verða með gervigreind. Fjarskiptainnviðir og -þjónusta verða því
nokkurs konar gangverk samfélagsins fremur en að vera einungis
miðill samskipta og afþreyingar.
Uppbygging á umræddum fjarskiptainnviðum mun kosta
umtalsverða fjárfestingu í fjarskiptanetum og búnaði. Með
tilliti til þessa er almennt gert ráð fyrir að úthluta verði
tíðniheimildum til langs tíma til þess að fjarskiptafyrirtæki
öðlist tækifæri til að endurheimta fjárfestinguna. Þá er fyrirséð
að á tilteknum landsvæðum muni uppbygging ekki standa
undir sér á markaðsforsendum og til þurfi að koma samstillt
átak hagsmunaaðila til sameiginlegrar uppbyggingar á
fjarskiptainnviðum og samnýtingu á þeim.
Vegna mikilvægis háhraðafarnetsþjónustu fyrir samfélagið á
komandi árum og áratugum er mikilvægt að búa svo um hnútana
að allir notendur hafi aðgang að henni og að landfræðileg
útbreiðsla hennar verði eins mikil og mögulegt er, þ.e. að hún
nái a.m.k. til fjölfarinna landsvæða utan byggðar, s.s. á helstu
stofnvegum landsins og vinsælum ferðamannastöðum.

Almennt má segja að tíðnirétthafar hafi tekið vel í hugmyndir
Fjarskiptastofu um uppbyggingu á háhraðafarnetsþjónustu til
næstu ára, a.m.k. samkvæmt þeim svörum bárust í samráðinu.
Hins vegar er eðlilegt að þeir geri fyrirvara um að hafa skoðun
á því hvernig útfærslunni verður háttað, en hún liggur ekki fyrir
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Eftirlit með ljósvakanum – truflanavakt
Tíðnirófið er takmörkuð náttúruauðlind og nauðsynlegt er að nota
það á skilvirkan hátt til að fjarskiptanet geti virkað truflanalaust.
Fjarskiptatæki þróast hratt og það gerir kröfu um skilvirka
stjórnun tíðnirófsins. Slíkt er lykilatriði til að tryggja samstillingu
ýmissa radíókerfa án þess að þau valdi truflunum hvert á öðru.
Tíðnieftirlitið er eins og augu og eyru fyrir tíðniskipulagið og
tíðniúthlutanir. Leyfð notkun tíðni samkvæmt tíðniheimildum
er ekki trygging fyrir því að tíðnin sé notuð eins og heimild

Fjarskiptastofu segir til um. Tíðnir eru notaðar allan sólarhringinn,
sjö daga vikunnar, út allt árið. Flest fjarskiptafyrirtæki sem
veita þjónustu á úthlutuðu tíðnisviði hafa sólarhringseftirlit með
þjónustunni.
Árið 2021 var haldið áfram að aftengja MMDS-loftnet á
höfuðborgarsvæðinu.. Voru rúmlega 600 MMDS-loftnet aftengd
árið 2021. Takmarkanir vegna COVID-19 urðu til þess að minna
var farið í hús, en fjöldi heimila og fyrirtækja var beðinn um að
aftengja MMDS-loftnet. Var eigendum leiðbeint með sérstöku
bréfi hvernig ætti að aftengja truflanir.
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Yfirlit yfir radíótruflanir
árið 2021

Truflanir 2021

6%
1%
5%

Truflanir frá örbylgjuloftnetum (MMDS) eru um 88% af truflunum
sem var unnið í, en uppruna truflananna má rekja til úreltra en
virkra örbylgjuloftneta. Aðrar farsímatruflanir eru 6% en truflanir
á öðrum kerfum er um 6%.
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Aðgengi að fjarskiptaþjónustu
Stjórnvöld leggja áherslu á að aðgengi að fjarskiptaþjónustu
sé með því besta sem gerist í heiminum. Þetta endurspeglast í
markmiðum stjórnvalda sem birtast bæði í fjármálaáætlun 2020–
2024 og í þingsályktunartillögu um fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019
til 2023.
Aðgengi að háhraðatengingum heldur áfram að aukast og er
þar sérstaklega um að ræða áhrif af verkefni Fjarskiptasjóðs við
ljósleiðaravæðingu sveita landsins.
Það sem út af stendur eru þéttbýlisstaðir á landsbyggðinni. Þeir
hafa nær allir háhraðatengingu með xDSL-tækni í dag. Stjórnvöld
líta svo á að ekki hafi verið sýnt fram á að um markaðsbrest
sé að ræða þegar kemur að uppbyggingu ljósleiðaraþjónustu
á þéttbýlisstöðum á landsbyggðinni. Líklegt verður að teljast
að þrýstingur sveitarstjórna og íbúa á þessum svæðum verði
til þess að ráðist verði í úrbætur á háhraðasamböndum á
markaðsforsendum innan þessara svæða á næstu árum,
annaðhvort með lagningu ljósleiðara, uppbyggingu öflugrar
5G-þjónustu eða blöndu af þessum lausnum.

Nær öll lögheimili og vinnustaðir á landinu hafa aðgang að
farnetsþjónustu með talsambandi og háhraðaneti. Háhraðanetið
getur vissulega verið misjafnt að gæðum og sennilegt er að nokkur
gæðamunur sé á milli þéttbýlis og dreifbýlis. Sá gæðamunur
verður leiddur fram með fyrirhuguðum gæðamælingum sem
ráðgerðar eru í framhaldi af samþykkt laga um nethlutleysi.
Nokkuð öðru máli gegnir um aðgengi að farnetsþjónustu á
þjóðvegum landsins. Þar nást markmið um aðgengi ekki að fullu.
Ljóst er að átak bíður markaðsaðila og stjórnvalda í því að bæta
aðgengi að farneti á þjóðvegakerfinu. Þetta er einnig sérstaklega
mikilvægt í samhengi við uppbyggingu 5G-farnetsþjónustu þegar
til lengdar lætur.
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Markaðsgreiningar Fjarskiptastofu
á fjarskiptamarkaði 2021
Markaðsgreiningar á fjarskiptamarkaði eru stór þáttur í starfi
stofnunarinnar. Þær eru mikilvægasta stjórntæki Fjarskiptastofu
til þess að efla samkeppni og stuðla þannig að hagkvæmu
verðlagi, nýsköpun og bættu aðgengi að þjónustu alls staðar
á landinu. Þeim er beitt til að efla samkeppni með því að
greina stöðu markaðsaðila á heildsölumörkuðum fjarskipta
og leggja á viðeigandi kvaðir ef samkeppni er ekki talin vera
næg. Markaðsgreiningar eru grundvöllur ákvörðunar um það hvort
leggja skuli á, viðhalda, breyta eða fella niður sérstakar kvaðir
á fjarskiptafyrirtæki sem útnefnd hafa verið með umtalsverðan
markaðsstyrk.

Framkvæmd markaðsgreininga má skipta í þrjá áfanga:  
1. Skilgreina viðeigandi þjónustumarkaði og landfræðilega
markaði
2. Greina alla markaði, kanna hvort samkeppnin á þeim sé
virk og taka ákvörðun um hvort þar finnist eitt eða fleiri
fyrirtæki með umtalsverða markaðshlutdeild
3. Taka ákvörðun um hvort leggja skuli á, viðhalda, breyta
eða draga til baka kvaðir á fyrirtæki með umtalsverða
markaðshlutdeild
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Fjarskiptastofa framkvæmir greiningar á þeim mörkuðum sem
tilgreindir eru í tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA), í samræmi
við fjarskiptalög og skuldbindingar Íslands skv. EES-samningnum.
Fjarskiptalöggjöfin gerir jafnframt ráð fyrir því að FST skilgreini
þessa markaði í samræmi við séríslenskar aðstæður. Því má gera
ráð fyrir að markaðsskilgreiningar FST geti verið frábrugðnar
þeim sem eru í tilmælunum. Fjarskiptastofu er jafnframt heimilt
að rannsaka aðra fjarskiptamarkaði en þá sem taldir eru upp
í tilmælunum. Núgildandi tilmæli ESA voru gefin út 11. maí 2016,
en í þeim eru mun færri markaðir tilgreindir en í fyrri tilmælum
ESA um sama efni sem gefin voru út árin 2004 og 2008. Talið
var að almennt uppfylltu ekki allir markaðirnir í tilmælunum frá
2008 lengur þau skilyrði sem eru forsenda þess að beita megi
fyrirfram kvöðum. Þeir markaðir sem skylt er að taka til skoðunar
samkvæmt gildandi tilmælum ESA frá 2016 eru eftirfarandi
heildsölumarkaðir:

Markaður 1: Lúkning símtala í einstökum almennum
símkerfum með fasttengingu
Markaður 2: Lúkning símtala í einstökum farsímakerfum
Markaður 3: a) Staðaraðgangur með fasttengingu
		
b) Miðlægur aðgangur með fasttengingu fyrir
fjöldaframleiddar vörur
Markaður 4: Aðgangur með fasttengingu af miklum gæðum
Enn eru í gildi greiningar PFS á eftirfarandi heildsölumörkuðum
sem byggjast á tilmælum ESA frá 2008:
Markaður 4: Aðgangur að föstum aðgangsnetum (þ.m.t.
skiptur og óskiptur aðgangur) (Ákvörðun PFS nr. 21/2014)
Markaður 5: Breiðbandsaðgangur (Ákvörðun PFS nr. 21/2014)
Markaður 6: Lúkningarhluti leigulína (Ákvörðun PFS nr. 8/2014)
Markaður 7: Lúkning símtala í einstökum farsímanetum
(Ákvörðun PFS nr. 20/2015)
Að auki er í gildi greining á eftirfarandi heildsölumarkaði sem
byggist á tilmælum ESA frá 2004:
Stofnlínuhluti leigulína, sem áður var markaður nr. 14
(Ákvörðun PFS nr. 21/2015)
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Helstu verkefni á sviði
markaðsgreininga á árinu 2021
Á árinu var unnið að greiningu á heildsölumörkuðum í samræmi
við ársáætlun stofnunarinnar og var greiningu á mörkuðum 3a,
staðaraðgangur með fasttengingu, og 3b, miðlægur aðgangur
með fasttengingu fyrir fjöldaframleiddar vörur, lokið með
ákvörðun Fjarskiptastofu nr. 5/2021, 19. október 2021.

Enn fremur verður áfram lögð áhersla á að fylgja eftir þeim
kvöðum sem lagðar hafa verið á í kjölfar markaðsgreininga,
einkum kostnaðargreiningum á heildsöluverði og endurskoðun á
viðmiðunartilboðum.

Þá var unnið að greiningu á eftirfarandi mörkuðum á árinu 2021:
Markaður 4: Aðgangur með fasttengingu af miklum gæðum
(áður markaður 6/2008)
Markaður 14/2004: Stofnlínuhluti leigulína
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Kostnaðargreiningar
og verðákvarðanir á árinu 2021
Helstu verkefni vegna verðákvarðana og kostnaðargreininga
á árinu 2021 voru eftirfarandi:
• Árétting við Mílu um gildandi kvaðir varðandi IP/MPSL-net
Mílu – 20. desember 2021
• Ákvörðun Fjarskiptastofu nr. 8/2021 – Endurskoðun
á heildsölugjaldskrá Mílu fyrir hýsingu

• Ákvörðun Fjarskiptastofu nr. 6/2021 – Heildsöluverð fyrir
lúkningu símtala í föstum almennum talsímanetum
– 29. október 2020
• Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 5/2021
– Endurskoðun á heildsölugjaldskrá Mílu
• fyrir stofnlínuhluta leigulína – 26. apríl 2021

• og rafmagn – 26. nóvember 2021
• Ákvörðun Fjarskiptastofu nr. 7/2021 – Heildsöluverð fyrir
lúkningu símtala í einstökum farsímanetum – 29. október
2020
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Markaðsgreining á heimtaugaog bitastraumsmörkuðum
Í október á síðasta ári lauk markaðsgreiningu Fjarskiptastofu
á heildsölumörkuðum fyrir heimtaug (staðaraðgang með
fasttengingu; markaður 3a) og bitastraumsaðgang (miðlægan
aðgang með fasttengingu fyrir fjöldaframleiddar vörur; markaður
3b), sbr. ákvörðun stofnunarinnar nr. 5/2021.
Um er að ræða eitt umfangsmesta verkefni stofnunarinnar frá
upphafi. Í markaðsgreiningum þarf að meta markaðsaðstæður
m.a. eftir landsvæðum og staðgöngu mismunandi fjarskiptatækni
gagnvart hver annarri. Skoða þarf smásölumarkað og hlutdeild
fjarskiptafyrirtækja á markaði. Samspil ýmissa matsþátta
hefur orðið flóknara með árunum vegna fjölgunar fyrirtækja á
fjarskiptamarkaði, einkum hvað varðar staðbundin ljósleiðaranet.
Öll þessi vinna kallar á viðamikla gagnaöflun og samráð við
markaðsaðila og úrvinnslu á gögnum og athugasemdum.
Jafnframt ber Fjarskiptastofu að viðhafa samráð við Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) um frumdrög að niðurstöðu markaðsgreiningar
sem stofnunin gerði um miðjan september 2021. Mánuði síðar
barst álit ESA, sem heimilaði Fjarskiptastofu að taka ákvörðun
samkvæmt þeim drögum sem fyrir lágu. ESA gerði hins vegar
nokkrar athugasemdir við markaðsgreininguna og er þær að
finna í viðauka D með ákvörðun Fjarskiptastofu.
Niðurstaða Fjarskiptastofu var að viðhalda útnefningu Mílu
ehf. (Míla) sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk og

álagningu kvaða á félagið á umræddum mörkuðum. Þrátt fyrir
innkomu Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. (GR) og fleiri staðbundinna
neta var markaðshlutdeild Mílu enn um 57% og eru enn verulegar
aðgangshindranir ríkjandi á viðkomandi mörkuðum að mati
Fjarskiptastofu. Enn fremur útnefndi Fjarskiptastofa móðurfélag
Mílu, Símann hf. (Síminn), sem fyrirtæki með umtalsverðan
markaðsstyrk á viðkomandi mörkuðum og lagði viðeigandi kvaðir
á það félag, en samstæða félaganna (Símasamstæðan) telst
vera ein efnahagsleg eining í skilningi samkeppnisréttar.
Markaður 3a nær yfir aðgang að kopar- og ljósleiðaraheimtaugum,
þar sem Fjarskiptastofa telur að staðganga ríki milli slíkra
heimtauga. Það sama á við um bitastraumstengingar um slíkar
heimtaugar á markaði 3b.
Fjarskiptastofa taldi að landfræðilegi markaðurinn væri áfram
landið allt, þrátt fyrir að samkeppnisaðstæður teldust nokkuð
misjafnar milli sveitarfélaga landsins. Hins vegar taldi Fjarskiptastofa að þær væru ekki nægilega misjafnar til að réttlæta
landfræðilega aðgreinda markaði, en nægilega misjafnar þó til
að réttlæta vægari kvaðir í 17 nánar tilgreindum sveitarfélögum
landsins, þ.m.t. á höfuðborgarsvæðinu öllu. Vegna óstöðugra
samkeppnisaðstæðna í mörgum af þessum sveitarfélögum
mun Fjarskiptastofa framkvæma nýtt mat á landfræðilegum
aðstæðum hér á landi á umræddum mörkuðum sem ljúka mun
fyrir árslok 2022.
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Fjarskiptastofa lagði viðeigandi kvaðir á Mílu og Símann á
viðkomandi mörkuðum til að efla samkeppni í fjarskiptum. Um er
að ræða aðgangskvöð, jafnræðiskvöð, gagnsæiskvöð, kvöð um
eftirlit með gjaldskrá og kvöð um færslu kostnaðarbókhalds. Kvöð
um eftirlit með gjaldskrá hefur ekki hvílt á Símasamstæðunni
að því er varðar ljósleiðara. Í stað kvaðar um að Míla skuli
kostnaðargreina verð fyrir slíkar afurðir lagði Fjarskiptastofa á
vægari kvöð, þ.e. að samstæðan standist svokallað efnahagslegt
hermipróf (e. Economic Replicability Test – ERT), sem setur

visst aðhald á verðlagningu ljósleiðaraafurða samstæðunnar
á heildsölu- og smásölustigi. Fjarskiptastofa mun síðar taka
sérstaka ákvörðun um útfærslu umræddrar ERT-kvaðar, áður en
unnt verður að framkvæma slíkt próf.
Þess ber að geta að undir lok síðasta ára kærðu Míla og Síminn
ákvörðun Fjarskiptastofu nr. 5/2021 varðandi framangreinda
markaðsgreiningu til úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála
þar sem málið er nú til meðferðar.
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Leiðbeinandi tilmæli um frágang umsagna
hagsmunaaðila í tengslum við markaðsgreiningar
Tímafrek og umfangsmikil markaðsgreining Fjarskiptastofu á
heimtauga- og bitastraumsmörkuðum á síðasta ári var talsverður
lærdómsferill fyrir stofnunina. Stofnunin gerði sér grein fyrir að
leita þyrfti leiða til að hraða málsmeðferð markaðsgreininga og
gera hana markvissari, án þess að það kæmi niður á gæðum
markaðsgreininga. Eitt veigamesta atriðið í því sambandi var að
gera alla úrvinnslu gagna skilvirkari og einfaldari.
Markaðsgreiningar geta, eðli málsins samkvæmt, orðið ansi
yfirgripsmiklar og ítarlegar. Þegar við bætast athugasemdir
hagaðila, sem einnig geta verið ítarlegar vegna þeirra hagsmuna
sem eru í húfi, getur texti slíkra greininga orðið talsvert langur
og jafnvel tyrfinn. Afleiðingar þessa birtast m.a. í löngum
málsmeðferðartíma markaðsgreininga sem mikilvægt er að
stytta eins og kostur er.

Sem
ráðstöfun
til
úrbóta
á
stjórnsýsluframkvæmd
markaðsgreininga lagði Fjarskiptastofa upp í samráð við
markaðsaðila undir lok síðasta árs um að gefa út leiðbeinandi
tilmæli um umsagnir hagaðila í tengslum við þær. Markmið
tilmælanna væri að efla rannsókn mála og gagnaöflun vegna
markaðsgreininga, gera þær skilvirkari, hnitmiðaðri og stytta
málsmeðferðartíma. Liður í þessu væri að auka skýrleika og
framsetningu umsagna hagaðila, sem ætti að minnka vinnu allra
aðila, bæta skipulag vinnunnar og utanumhald málsgagna.
Að teknu tilliti til þeirra athugasemda sem bárust í samráðinu
voru tilmælin gefin út í upphafi þessa árs.
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Póstmarkaður fram að flutningi
til Byggðastofnunar
Þessi þáttur í starfsemi stofnunarinnar hefur verið nokkuð
áberandi í fjölmiðlum þó svo að umsvif vegna eftirlits með pósti
hafi verið innan við 5% af starfsemi stofnunarinnar gegnum tíðina.

Rétt er því að greina stuttlega frá helstu verkefnum Póst- og
fjarskiptastofnunar á sviði póstmála fram til 1. júlí 2021.

Þær breytingar urðu á árinu 2021 að eftirlit með póstþjónustu var
1. júlí 2021 flutt til Byggðastofnunar. Með lögum nr. 76/2021, um
breytingu á lögum um póstþjónustu og lögum um Byggðastofnun
(flutningur póstmála), sem tóku gildi hinn 1. júlí 2021, var lögum nr.
98/2019 breytt á þann hátt að verkefni og skyldur á vettvangi
póstmála voru flutt frá Póst- og fjarskiptastofnun yfir til
Byggðastofnunar. Samhliða tóku gildi ný lög um Fjarskiptastofu
nr. 75/2021.
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Póst- og fjarskiptastofnun ákvarðar
alþjónustuframlag til handa Íslandspósti ohf.
Með ákvörðun nr. 1/2021 tók stofnunin ákvörðun um framlag til
handa Íslandspósti (hér eftir ÍSP) vegna alþjónustu sem fyrirtækið
veitti á árinu 2020.
Hinn 1. janúar 2020 féll einkaréttur ríkisins niður, og þar með ÍSP,
á dreifingu bréfa undir 50 g. Um leið féll niður sérstök heimild, í
eldri lögum, til að láta það óhagræði sem var í kerfum ÍSP vegna
alþjónustu vera innifalið í kostnaðargrunni félagsins innan
einkaréttar.
Samkvæmt lögum um póstþjónustu eiga allir landsmenn rétt á
alþjónustu sem uppfyllir tilteknar gæðakröfur og er á viðráðanlegu
verði, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um póstþjónustu.
Með ákvörðun PFS nr. 13/2020 var komist að þeirri niðurstöðu að
ÍSP myndi, án útnefningar, ekki veita póstþjónustu á tilteknum
stöðum á landinu og/eða veita breytta þjónustu ef fyrirtækið
gæti lagt hefðbundin viðskiptasjónarmið til grundvallar. Miðað
við þessa niðurstöðu myndu um 15% póstfanga þannig ekki fá
skilgreinda lágmarksþjónustu.

Virk

Óvirk

Samtals

Heimili

Vinnustaður

Samtals

Hlutfall

116.489

14.409

130.898

85%

19.195

3.883

23.078

15%

135.684

18.292

153.976

100%

Sú þjónusta sem í dag skiptir hvað mestu máli er dreifing á
pökkum innan alþjónustu en lengi vel skipaði bréfið þann sess.
Þótt bréfasendingar skipti enn þann dag í dag verulegu máli hefur
breytt samskiptamynstur og aukin rafræn þjónusta ýmiskonar
dregið úr mikilvægi bréfsins og hlutfall þess í heildarsendingum
farið sífellt minnkandi og stefnir allt í að sú þróun haldi áfram á
komandi árum. Þjónusta tengd dreifingu á pökkum heldur hins
vegar líklega áfram að aukast.
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Umsókn Íslandspósts

Til samræmis við þessa skiptingu er hreinn kostnaður ÍSP 509 millj.
kr. á árinu 2020, sbr. eftirfarandi sundurliðun:

Í umsókn félagsins eru eftirfarandi þjónustuflokkar:
• Innlend bréf 0–2 kg
• Innlendir pakkar 0–10 kg
• Innlend rekjanleg bréf
Einnig sótti ÍSP um framlag vegna þeirrar skyldu sem hvílir á
fyrirtækinu að vera með sömu gjaldskrá innan alþjónustu um land
allt, sbr. 2. mgr. 17. gr. laga um póstþjónustu, sem og að tilteknar
póstsendingar fyrir blinda eiga að vera gjaldfrjálsar.
Í samræmi við ákvörðun PFS nr. 13/2020 er alþjónustukostnaði
félagsins skipt upp í eftirfarandi flokka:

Hreinn kostnaður 2020
(alþjónusta)

Fjárhæðir í milljónum króna

Landpóstar

-257

Svæði undir 750

-181

Blindrasendingar

-15

Samræmd gjaldskrá

• Hreinn kostnaður vegna landpóstadreifingar

-126

Samtals

-579

• Hreinn kostnaður vegna dreifingar í þéttbýliskjörnum með
undir 750 fyrirtækjum/heimilum

Ávöxtunarkrafa

-17

• Hreinn kostnaður vegna sömu gjaldskrár um land allt fyrir
vörur innan alþjónustu

Hagræði vegna pakka 11–20 kg

30

Markaðsávinningur

30

Hagræðingarkrafa

27

• Hreinn kostnaður vegna blindrasendinga

Samtals hreinn kostnaður:

-509

43

Ákvörðun PFS staðfestir þannig réttmæti þess varúðarframlags
sem ÍSP var veitt með ákvörðun PFS nr. 29/2019 upp á 250 millj. kr.
og dregst sú fjárhæð frá 509 millj. kr.
Í ákvörðun stofnunarinnar er einnig vikið að því kostnaðarmati
sem fram kemur í greinargerð með lögum um póstþjónustu, sem
er m.a. byggð á þeim greiningum sem áður hafa verið gerðar á
alþjónustukostnaði ÍSP, af PFS, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands
og Copenhagen Economics. Niðurstaða PFS í þeirri ákvörðun sem
hér birtist er um margt sambærileg, enda er ávallt fjallað um sama
viðfangsefnið, þ.e. að greina hreinan kostnað alþjónustuveitanda
við að veita þjónustu á þeim stöðum, þar sem ekki er hægt að
veita hana á viðskiptalegum grunni. Kostnaðurinn skiptist síðan
eftir ákveðnum skiptireglum niður á einstaka vöruflokka ÍSP, þ.e.
bréf og pakka.
Til viðbótar við þennan hefðbundna kostnað vegna alþjónustu,
sem einkum er tilkominn vegna dreifingar á óvirkum markaðssvæðum, koma nú einnig greiðslur vegna kvaða tengdar
verðlagningu á þjónustu innan alþjónustu sem og að nú er
kostnaður vegna blindrasendinga greindur sérstaklega. Þá er í
ákvörðun PFS einnig vakin athygli á því að engin greining virðist
hafa farið fram af hálfu þingsins um mögulegar fjárhagslegar
afleiðingar af kvöð um sömu gjaldskrá um land allt.

Um ósanngjarna byrði
Einnig var það niðurstaða PFS að hreinn kostnaður ÍSP vegna
alþjónustu væri ósanngjörn byrði á félaginu og væri hún óbætt
myndi það hafa veruleg áhrif á rekstrargetu fyrirtækisins,
samkeppnismöguleika og gæti þannig stofnað efnahag þess í

hættu, sbr. 3. mgr. 12. gr. laga um póstþjónustu. Ætti þetta einkum
við ef hinn hreini kostnaður myndi verða viðvarandi á næstu
árum, án þess að kæmi til beinnar greiðslu til að bæta félaginu
hann upp með einhverjum hætti.

Um endurskoðun
Að óbreyttum lögum um póstþjónustu má gera ráð fyrir að ríkið
komi til með að þurfa að greiða framlag til handa ÍSP á næstu
árum. En eins og fram kemur í ákvörðun stofnunarinnar er verið
að greiða fyrir þjónustu sem fyrirtæki myndu almennt ekki veita
ef hefðbundin viðskiptasjónarmið væru lögð til grundvallar.
Útreikningar á hreinum kostnaði eru byggðir á kostnaðarlíkani
félagsins og afkomu á þeim landsvæðum sem talin eru óvirk
markaðssvæði, ásamt kostnaði vegna samræmdrar gjaldskrár og
kostnaði vegna gjaldfrjálsra sendinga fyrir blinda og sjónskerta.
Kostnaðarbókhald ÍSP á að endurspegla á hverjum tíma rétta
kostnaðarhlutdeild þeirrar vöru sem félagið býður en miðað er
við að þjónusta innan alþjónustu beri að mestu kostnað vegna
dreifikerfisins, en þjónusta utan alþjónustu beri viðbótarkostnað í
samræmi við notkun á dreifikerfinu.
Miklar breytingar hafa átt sér stað bæði í innra og ytra
rekstrarumhverfi ÍSP á undanförnum árum, einkaréttur felldur
niður, mikil fjölgun pakkasendinga, fækkun bréfasendinga,
alþjónustuskylda vegna pakka innanlands færð úr 0–20 kg í
0–10 kg og ný kvöð um sömu gjaldskrá um land allt vegna pakka
svo eitthvað sé nefnt. Allar þessar breytingar gera það m.a. að
verkum að kostnaðarhlutdeild vegna dreifikerfis er að færast
frá bréfasendingum yfir til pakkasendinga. Nauðsynlegt er því
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að endurmeta kostnaðarþátttöku vöruflokka innan líkansins
almennt. Endurmatinu skal vera lokið fyrir 1. september 2021 í
samræmi við 8. tl. ákvörðunarorða í ákvörðun PFS nr. 13/2020, þar
sem fjallað er um lengd útnefningar og endurskoðun á einstökum
ákvæðum hennar.

Reglur um ríkisstyrki

Mótvægisaðgerðir
Í ákvörðun PFS er bent á að stjórnvöld geta ávallt gripið til
tiltekinna mótvægisaðgerða til að minnka kostnað ríkisins af
alþjónustu, ef þau svo kjósa. Gildir það jafnt um tilteknar útfærslur
á þjónustunni, t.d. tíðni dreifingar, rýmri kvaðir í tengslum við
afhendingu póstsendinga á miðlægum afhendingarstöðum og/
eða breytingar á kvöðum tengdum gjaldskrám innan alþjónustu
með viðeigandi laga- og reglugerðarbreytingum.

Í ákvörðun stofnunarinnar er einnig að finna umfjöllun um hvort
framlagið sé í samræmi við SGEI-ákvörðunina sem og Altmarkdóminn og er það mat PFS að svo sé.
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Eftirlit Póst- og fjarskiptastofnunar með gjaldskrá
innan alþjónustu og viðskiptaskilmálum
Póst- og fjarskiptastofnun birtir ákvörðun PFS nr. 10/2021,
Gjaldskrá Íslandspósts fyrir pakka innanlands innan alþjónustu.
Í ákvörðuninni var m.a. komist að þeirri niðurstöðu að þá gildandi
gjaldskrá fyrir pakka innan alþjónustu væri í samræmi við 2. gr. 17.
gr. laga nr. 98/2019 og sbr. 3. mgr. 17. gr. sömu laga.
Með stoð í 7. mgr. 17. gr. laga um póstþjónustu nr. 98/2019 gerir
Póst- og fjarskiptastofnun hins vegar þær kröfur að Íslandspóstur
ohf. endurskoði skiptingu og úthlutun kostnaðar í kostnaðarlíkani
félagsins og skal endurmatinu vera lokið fyrir 1. september 2021.
Jafnframt fer stofnunin fram á að þær breytingar sem eru
nauðsynlegar á pakkagjaldskrá félagsins vegna breytinga

Alþingis á 2. mgr. 17. gr. laga um póstþjónustu, sbr. 4. gr. laga nr.
76/2021, verði lokið sem fyrst. Vísar PFS í því sambandi m.a. til
kostnaðar ríkisins af alþjónustu, nefndarálits þingsins þar sem
fjallað er um afleiðingar af fyrri lagasetningu og orðalags 13. gr.
laga nr. 76/2021.
Hinn 1. júlí 2021 gerði ÍSP breytingar á gjaldskrá fyrirtækisins fyrir
bréf til útlanda og er frá þeirri dagsetningu aðeins boðið um á
einn „straum“, þ.e. bréf til útlanda, og B-póstur þar með lagður
niður. Samtímis var lögð flöt 6% hækkun á alla þyngdarflokka til
útlanda. Með yfirlýsingu PFS sem birt er 30. júní 2021 kemur m.a.
fram að stofnunin sjái ekki ástæðu til að gera athugasemdir við
umræddar breytingar.
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Úrskurðir úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála
á sviði póstmála
Með úrskurði úrskurðarnefndar nr. 2/2021, dags. 15. september
2021, var staðfest ákvörðun PFS nr. 16/2020 en með henni komst
stofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki væru forsendur til að gera
athugasemdir við breytingar ÍSP á gjaldskrá félagsins vegna
magnpósts.
Byggðist sú niðurstaða m.a. á þeim breytingum sem gerðar
voru á reglum um útreikninga á sérstakri gjaldskrá fyrir
magnpóst, með lögum nr. 98/2019 um póstþjónustu. Ekki er
lengur gerð krafa um sjálfstæða kostnaðargreiningu af hagræði
félagsins af magnviðskiptum. Taldi nefndin m.a. að engir þeir
verulegu annmarkar hefðu verið á málsmeðferðinni sem leitt
gætu til ógildingar hinnar kærðu ákvörðunar. Jafnframt taldi
úrskurðarnefndin ekki ástæðu til að endurskoða mat PFS að
meira þyrfti til en 2–5% niðurfellingu á þeim heildarafsláttum sem
gefnir voru fyrir breytta gjaldskrá til að nýta heimild til að krefjast
sérstakrar kostnaðargreiningar.

Hvað varðar þá afstöðu kæranda að niðurstaða hinnar
kærðu ákvörðunar væri frábrugðin fyrri niðurstöðum PFS og
úrskurðarnefndarinnar um sama mál vísaði nefndin m.a. til þess
að ÍSP hefði fullt forræði til að móta sitt afsláttarfyrirkomulag,
innan þeirra marka sem lög um póstþjónustu setja. Í þeim
efnum vísast enn fremur til framangreindrar umfjöllunar um
breytingar á lögum um póstþjónustu og það breytta umhverfi á
póstmarkaði sem varð með gildistöku laga nr. 98/2019. Byggist því
mismunur á úrlausn hinnar kærðu ákvörðunar á frambærilegum
og lögmætum sjónarmiðum, enda er hún reist á hinum nýju lögum
um póstþjónustu.
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Neytendamál
Eitt mikilvægasta hlutverk Fjarskiptastofu felst í að stuðla að
vernd neytenda og veita upplýsingar. Árlega berst stofnuninni
fjöldi fyrirspurna og kvartana frá neytendum og í mörgum tilvikum
er hægt að leysa úr málum með samtölum en sum mál eru þess
eðlis að þau fara í formlegt ferli.
Þar á meðal voru tvær kvartanir þess efnis að fjarskiptafyrirtæki
vildu ekki afhenda einstaklingum tilteknar upplýsingar um
fjarskiptanotkun sem þeir töldu sig eiga tilkall til. Í ákvörðunum
nr. 3/2021 og 4/2021 fjallaði Fjarskiptastofa um rétt einstaklinga til
upplýsinga frá fjarskiptafyrirtækjunum. Meðal þeirra upplýsinga
sem óskað var eftir voru fjarskiptaumferðarupplýsingar umfram
hinn lögmælta sex mánaða varðveislutíma, upplýsingar um
móttekin símtöl og móttekin smáskilaboð. Í báðum málunum var
það niðurstaða FST að kvartendur ættu ekki tilkall til upplýsinga
umfram það sem kæmi fram í fjarskiptalögum og reglugerð nr.
526/2011 um reikningagerð fyrir fjarskiptanotkun. FST benti á að
móttakandi fjarskipta getur ekki gert kröfu um upplýsingar um
fjarskiptaumferð til sín enda væri það í raun fjarskiptanotkun
annarra til hans. Stofnunin vísaði einnig til þess að neytendur
hafa jafnan aðgang að upplýsingum um eigin fjarskiptanotkun
á sérstöku þjónustuvefsvæði fjarskiptafélaganna og er
slíkt fyrirkomulag í samræmi við fjarskiptalög. Neytendur
fjarskiptaþjónustu eiga ekki rétt á öðrum né ítarlegri upplýsingum
sem brjóta í bága við ákvæði fjarskiptalaga um varðveislu og
eyðingu, sem og sjónarmið um persónuvernd í fjarskiptum.

Vernd einstaklinga í aðdraganda kosninga
Með Cambridge Analytica-málinu kom í ljós að fyrirtæki og
stjórnmálasamtök höfðu reynt að hafa áhrif á stjórnmálaafstöðu
einstaklinga. Tækniþróun síðari ára hefur einnig leitt af sér aðrar
hugsanlegir ógnir sem gætu verið undir í aðdraganda kosninga
hér á landi en það eru t.a.m. persónuvernd, upplýsingaóreiða,
netöryggi og þjóðaröryggi. Af því tilefni var á árinu 2021 stofnaður
sérstakur samráðshópur stjórnvalda um vernd einstaklinga í
aðdraganda kosninga. Þau stjórnvöld sem eiga fulltrúa í hópnum
eru Fjölmiðlanefnd, Fjarskiptastofa og netöryggissveitin (CERTIS), landskjörstjórn og Persónuvernd. Hlutverk samráðshópsins
er að auðvelda upplýsingaskipti milli viðeigandi stjórnvalda
í aðdraganda kosninga. Markmið hópsins er að tryggja að
stjórnvöld fái viðeigandi upplýsingar um atriði sem gera þeim kleift
að bregðast við, eins fljótt og auðið er, ef útlit er fyrir aðstæður
sem viðeigandi stjórnvöld þurfa að bregðast við.
Í aðdraganda kosninga til Alþingis á árinu birti Fjarskiptastofa frétt
í september þar sem stofnunin minnti stjórnmálasamtök og/eða
einstaka framboð um að þeim væri skylt að fara að ákvæðum
laga um fjarskipti sem settu skorður við óumbeðnum fjarskiptum
í formi beinnar markaðssetningar. Stofnunin fór þar einnig yfir
þær helstu reglur sem gilda um óumbeðin fjarskipti og hvernig
meðferð slíkra kvörtunarmála væri háttað hjá stofnuninni.

48

Stjórnsýsluákvarðanir stofnunarinnar 2021
Á árinu 2021 tók stofnunin 20 formlegar stjórnsýsluákvarðanir.
Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála kvað upp úrskurði í einu
máli þar sem ákvarðanir stofnunarinnar höfðu verið kærðar til
nefndarinnar.

Fjarskiptastofa hefur haldið utan um tölfræði um afdrif
stjórnvaldsákvarðana frá árinu 2007 þegar núverandi skipulag
stofnunarinnar var tekið upp. Hér getur að líta töflu yfir ákvarðanir
til ársins 2021:

Ár

Ákvarðanir PFS

Kærðar
ákvarðanir

Kæruhlutfall

Úrskurðir alls

Ógildar
ákvarðanir

Staðfestar
ákvarðanir

Staðfestingarhlutfall/kært

2007

27

9

33%

9

1

8

89%

2008

33

7

21%

7

2

6

86%

2009

23

5

22%

5

0

5

100%

2010

41

10

24%

10

3

7

70%

2011

35

5

14%

5

2

3

60%

2012

40

7

18%

7

1

6

86%

2013

33

4

12%

4

0

4

100%

2014

42

5

12%

5

2

3

60%

2015

37

10

27%

10

2

8

80%

2016

24

4

17%

4

0

4

100%

2017

32

13

41%

13

1

12

92%

2018

28

4

14%

4

1

3

75%

2019

31

7

23%

7

3

4

57%

2020

18

4

22%

4

0

4

100%

2021

20

2

10%

1

0

1

100%

Samtals

464

96

21%

95

17

78

82%

Af heildarfjölda

100%

3,7%
Meðalstaðfestingarhlutfall*

82,1%

*Miðað við vegið meðaltal

Yfirlit yfir birtar ákvarðanir Fjarskiptastofu og PFS á árinu 2021 er að finna á vef stofnunarinnar.
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Ársreikningur
Fjarskiptastofu
2021
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Yfirlit um afkomu ársins 2021
		Skýr		

2021

2020

Tekjur
Tekjufærsla fjárveitinga....................................................................................

2		

697.300.000

528.600.000

Aðrar tekjur............................................................................................................

3		

7.879.000

8.343.500

Seld þjónusta........................................................................................................

4		

2.980.333

(2.901.957)

Vörusala..................................................................................................................

5		

16.461.274

14.859.642

Framlög og ýmsar tekjur...................................................................................

6		

7.806.946

9.830.728

Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára..........................................................

2

17.262.645

13.244.096

749.690.198

571.976.009

Tekjur samtals			

Gjöld					
Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður..............................

7		

494.690.055

428.182.865

Annar rekstrarkostnaður..................................................................................

8		

237.663.059

181.544.957

Afskriftir...................................................................................................................

9

17.262.645

13.244.096

749.615.759

622.971.918

74.439

(50.995.909)

Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap.......................................................... 		

(48.655)

(58.876)

				

(48.655)

(58.876)

25.784

(51.054.785)

Gjöld samtals			

Afkoma fyrir fjármagnsliði			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Afkoma ársins		

Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti yfirlits um afkomu ársins.
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Efnahagsreikningur 31. desember 2021
		Skýr		

31.12.2021

31.12.2020

6.117.325

216.678

Áhöld, tæki og búnaður.................................................................................... 			

65.901.120

57.604.850

Farartæki og vélar............................................................................................... 			

14.379.979

16.972.844

Aðrar eignir............................................................................................................. 		

30.146.154

0

110.427.253

74.577.694

116.544.578

74.794.372

1.807.84

8.700.385

240.589.691

236.390.242

51.904.093

50.711.541

294.301.629

295.802.168

410.846.20

370.596.540

Eignir
Fastafjármunir
Óefnislegar eignir................................................................................................

10

Varanlegir rekstrarfjármunir		

11

				
Fastafjármunir samtals		

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur..................................................................................................... 			
Tengdir aðilar........................................................................................................

12		

Handbært fé..........................................................................................................

13

Veltufjármunir samtals			
Eignir samtals		
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		Skýr		

31.12.2021

31.12.2020

6.460.173

6.434.389

201.300.000

201.300.000

207.760.173

207.734.389

1.509.198

7.110.500

24.212.598

22.104.423

Eigið fé og skuldir
Eigið fé 		

14

Hrein eign................................................................................................................ 			
Bundið eigið fé...................................................................................................... 		
Eigið fé samtals			

Skuldir
Tengdir aðilar........................................................................................................

12		

Viðskiptaskuldir.................................................................................................... 			
Ýmsar skammtímaskuldir................................................................................

15		

64.024.808

49.645.153

Frestun tekjufærslu fjárfestingarheimilda................................................

16

113.339.430

84.002.075

203.086.034

162.862.151

410.846.207

370.596.540

Skuldir samtals			
Eigið fé og skuldir samtals		

Aðrar upplýsingar 		

17

Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti efnahagsreiknings.
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2021
		Skýr		

2021

2020

25.784

(51.054.785)

17.262.645

13.244.096

(17.262.645)

(13.244.096)

25.784

(51.054.785)

Viðskiptakröfur - aðrar skammtímakröfur........................................... 			

6.892.540

(1.746.443)

Tengdir aðilar................................................................................................... 			

(22.213.602)

56.677.713

16.487.830

(13.300.595)

1.166.768

41.630.675

1.192.552

(9.424.110)

Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Afkoma ársins.................................................................................................. 			
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir..............................................................................................................

9		

Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára.......................................................... 		
				
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir......................................................................................... 		
				

Handbært fé frá rekstri		
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		Skýr		

2021

2020

(6.292.086)

0

(52.720.765)

(39.999.543)

(59.012.851)

(39.999.543)

12.412.851

0

46.600.000

39.999.543

				

59.012.851

39.999.543

Hækkun (lækkun) á handbæru fé				

1.192.552

(9.424.110)

50.711.541

60.135.651

51.904.093

50.711.541

Fjárfestingarhreyfingar
Kaupverð óefnislegra eigna............................................................................ 			
Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna.....................................................

11

				

Fjárfestingarhreyfingar
Tengdir aðilar........................................................................................................ 			
Fjárfestingarframlag.......................................................................................... 		

Handbært fé í byrjun árs.................................................................................. 		
				

Skýringar í ársreikningi eru óaðskiljanlegur hluti sjóðstreymisyfirlits.
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Skráð fjarskiptafyrirtæki
í lok árs 2021

56

Nafn

Skráð dags.

Starfsemi

1819 – Nýr valkostur ehf.

20.6.2014

Upplýsingaþjónusta um símanúmer

Ábótinn ehf.

28.3.2003

Gagnaflutningsnet og -þjónusta

Advania Ísland ehf.

17.4.2002

Gagnaflutningsþjónusta

Alþingi

23.3.2015

Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing

Alza ehf.

1.9.2017

Gagnaflutningsþjónusta um þráðlaus net og fastanet

Árvakur hf.

26.1.2015

Upplýsingaþjónusta um símanúmer

Ásaljós

18.8.2015

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Austurljós ehf.

5.3.2015

Gagnaflutningsnet og -þjónusta

Backbone ehf.

25.8.2010

Gagnaflutningsnet og -þjónusta

Bloomberg Finance L.P.

19.7.2007

Leigulínuþjónusta og almennt fjarskiptanet

Boðleið Þjónusta ehf.

1.12.2015

Talsímaþjónusta, farsímaþjónusta og rekstur fastlínu fjarskiptanets

Brimrún ehf.

3.4.2008

Gagnaflutningsþjónusta um gervitungl

BT Solutions Limited, útibú á Íslandi

28.7.2014

Gagnaflutningsþjónusta

CenturyLink Iceland ehf.

1.12.2015

Rekstur fjarskiptanets og gagnaflutningsþjónustu

Colt Technology Services AB

29.9.2015

Gagnaflutningsþjónusta

Cronus ehf.

1.10.2019

Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing

Cubic Telecom Ltd.

9.8.2018

Rekstur fastlínu- og þráðlauss fjarskiptanets og gagnaflutningsþjónusta um
þráðlaus net
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Nafn

Skráð dags.

Starfsemi

Dalaveitur ehf.

14.2.2017

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

DataBox ehf.

13.12.2010

Talsímaþjónusta og fjarskiptanet

Davíð og Golíat ehf.

3.5.2010

Talsíma- og gagnaflutningsþjónusta

DCN Hub ehf.

10.12.2012

Farsíma- og gagnaflutningsþjónusta

DIDWW Ireland Limited

19.12.2012

Gagnaflutnings- og talsímaþjónusta

Digriklettur ehf.

1.4.2019

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

DVD-Margmiðlun ehf.

6.2.2004

Rekstur breiðbandskerfis fyrir útvarpsdreifingu

Eyja- og Miklaholtshreppur

29.9.2015

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Factor ehf.

30.5.2013

Gagnaflutningsnet og -þjónusta

Farice ehf.

2.9.2003

Sæstrengur

Ferðaþjónustan Húsafelli ehf.

23.4.2018

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Feris ehf.

6.1.2014

Gagnaflutningsþjónusta

Fjarskiptafélag Mývatnssveitar ehf.

10.4.2017

Gagnaflutningsþjónusta um fastanet

Fjarskiptafélag Reykhólahrepps

9.8.2018

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Fjarskiptafélag Skagabyggðar

8.6.2016

Gagnaflutningsnet

Fjarskiptafélag Skeiða- og Gnúpverjahrepps ehf.

8.3.2013

Gagnaflutningsnet

Fjarskiptafélag Svalbarðshrepps ehf.

14.2.2017

Rekstur fastlínu fjarskiptanets
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Nafn

Skráð dags.

Starfsemi

Fjölnet ehf.

26.10.2001

Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet

Gagnaveita Helgafellssveitar ehf.

18.8.2015

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Gagnaveita Hornafjarðar ehf.

13.2.2013

Fjarskiptanet

Gagnaveita Reykjavíkur ehf.

23.3.2007

Gagnaflutningsnet og -þjónusta

Gagnaveita Suðurlands ehf.

9.12.2013

Gagnaflutningsþjónusta

Gagnaveitan ehf.

8.6.2011

Fjarskiptaþjónusta

GlobalCall ehf.

4.9.2008

Talsímaþjónusta

Halló ehf.

23.5.2014

Upplýsingaþjónusta um símanúmer

Hátíðni hf.

24.1.2001

Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet

Hitaveita Drangsness

28.3.2019

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.

11.9.2018

Rekstur fastlínu- og þráðlauss fjarskiptanets, gagnaflutningsþjónusta um
þráðlaus og fastanet og hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing

Hitaveita Tálknafjarðarhrepps

24.6.2015

Gagnaflutningsþjónusta um fastanet

Hljóðsmárinn ehf.

24.10.2017

Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing

Hópkaup ehf.

28.4.2015

Upplýsingaþjónusta um símanúmer

Hótel Laki ehf.

10.4.2017

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Hrafnshóll ehf.

30.1.2019

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Hringdu ehf.

9.11.2010

Talsíma- og gagnaflutningsþjónusta
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Nafn

Skráð dags.

Starfsemi

Hringiðan ehf./Vortex Inc.

3.12.1998

Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet

Húnanet ehf.

23.10.2017

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Hvalfjarðarsveit

31.3.2014

Fjarskiptanet

Icelandair ehf.

14.2.2014

Fjarskiptanet

IMC Ísland ehf.

27.6.2000

DCS 1800 farsímaþjónusta

Internet á Íslandi hf.

3.2.1998

Fjarskiptanet, talsíma- og gagnaflutningsþjónusta

Isavia ohf.

30.12.2010

Talþjónusta við flugvélar og rekstur fastlínu fjarskiptakerfis

Já hf.

21.11.2007

Útgáfa síma- og vistfangaskrár. Símaupplýsingaþjónusta

Kukl ehf.

20.3.2009

Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet

Landhelgisgæsla Íslands

1.1.2011

Rekstur og útleiga NATO-ljósleiðarastrengs

Leiðarljós ehf.

14.2.2017

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Líf í Mýrdal ehf.

15.9.2014

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Lindin, kristið útvarp

26.1.2015

Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing

Ljós og gagnaleiðari ehf.

10.8.2009

Gagnaflutningsnet

Ljósfesti ehf.

19.12.2016

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Ljósleiðari Borgarbyggðar

18.10.2019

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Ljóspunktur ehf.

24.10.2017

Rekstur fastlínu fjarskiptanets
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Nafn

Skráð dags.

Starfsemi

Loki Telecom ehf.

4.5.2015

Rekstur fastlínu- og þráðlauss fjarskiptanets, gagnaflutningsþjónusta um
þráðlaus og fastanet og hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing

Lýsir ehf.

20.12.2019

Rekstur þráðlauss fjarskiptanets

Magnavík ehf.

1.4.2004

Gagnaflutningsþjónusta

Martölvan ehf.

26.11.2007

Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet

Míla ehf.

4.4.2007

Fjarskiptanet

Mobiweb Telecom Limited

19.12.2016

Farsímaþjónusta

Nepal hugbúnaður ehf.

21.2.2005

Gagnaflutningsþjónusta og þráðlaust fjarskiptanet

Netvarp og Sport ehf.

18.7.2017

Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing

Netvöktun ehf.

9.8.2018

Talsímaþjónusta, rekstur fastlínu og þráðlauss fjarskiptanets og
gagnaflutningsþjónusta um fasta- og þráðlaus net

Neyðarlínan ohf.

6.10.1999

Talsímaþjónusta/neyðarsímsvörun

Nordic Networks ehf.

24.11.2016

Sæstrengur og gagnaflutningsþjónusta

Nova hf.

12.7.2006

Talsíma- og gagnaflutningsþjónusta

OnAir S.A.R.L.

29.4.2008

Farsímaþjónusta um borð í flugvélum (MCA)

Opin kerfi hf.

25.2.2011

Gagnaflutningsþjónusta

Origo hf.

12.12.2011

Gagnaflutningsþjónusta

Orkufjarskipti hf.

26.10.2001

Fjarskiptanet

Premis ehf.

24.10.2017

Tal- og farsímaþjónusta, rekstur þráðlauss og fastlínufjarskiptanets og
gagnaflutningsþjónusta um fastanet og þráðlaus net
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Nafn

Skráð dags.

Starfsemi

Protegion ehf.

5.3.2018

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Rafey ehf.

18.8.2015

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Rangárljós

29.8.2016

Rekstur fastlínu fjarskiptanets

Refinitiv Norge A/S

1.9.2017

Gagnaflutningsþjónusta um fastanet

Ríkisútvarpið ohf.

29.7.1997

Fjarskiptaþjónusta: Hljóðvarp og sjónvarp

Sensa ehf.

19.12.2016

Gagnaflutningsþjónusta um fastanet

Síminn hf.

30.7.1998

Talsímaþjónusta, GSM, gagnaflutningsnet o.fl.

Sjónvarpsmiðstöðin ehf.

8.10.2009

Gagnaflutningsþjónusta

Snerpa ehf.

17.8.2000

Fjarskiptanet / tal- og gagnaflutningsþjónusta

Splitti ehf.

8.7.2019

Talsíma- og farsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta um fastanet og þráðlaus
net og upplýsingaþjónusta um símanúmer

Stöð 5 ehf.

1.10.2019

Talsíma- og farsímaþjónusta

Sumarsól ehf.

1.12.2015

Upplýsingaþjónusta um símanúmer

Sýn hf.

27.3.2007

Talsímaþjónusta, farsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet

Tech Support á Íslandi

3.3.2017

Talsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta um fastanet og þráðlaus net

TELE Greenland A/S

24.6.2008

Sæstrengur

Tengir hf.

20.9.2002

Ljósleiðaranet

Tismi BV

5.3.2015

Tal- og farsímaþjónusta
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Nafn

Skráð dags.

Starfsemi

TRS ehf.

29.3.2004

Gagnaflutningsþjónusta

Truphone Limited

22.11.2017

Farsímaþjónusta og gagnaflutningsþjónusta um þráðlaus net

TSC ehf.

18.1.2002

Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet

Twilio Ireland Limited

12.7.2019

Talsíma- og farsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta um fastanet og þráðlaus
net og rekstur fastanets og þráðlauss nets

Tölvun ehf.

25.4.2003

Gagnaflutningsnet og -þjónusta

Tölvustoð ehf.

15.4.2009

Gagnaflutningsþjónusta

Vengo ehf.

18.10.2019

Gagnaflutningsþjónusta um fastanet

Yellow Mobile B.V.

18.7.2017

Talsíma- og farsímaþjónusta, rekstur fastlínu- og þráðlauss fjarskiptanets og
gagnaflutningsþjónusta um fastanet og þráðlaus net

Zendesk International Limited

9.8.2018

SMS- og VoIP-þjónusta í gegnum ský

Þekking – Tristan hf.

16.1.2004

Gagnaflutningsnet og -þjónusta

Þorvaldur Stefánsson

14.10.2014

Flutningur skipaþjónustugagna

Örugg afritun ehf.

18.10.2019

Gagnaflutningsþjónusta um fastanet

Öryggisfjarskipti ehf.

6.10.2008

Fjarskiptaþjónusta og fjarskiptanet/TETRA
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